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همدقم

یلاعت همساب 

ناسنا تیعقاو  همه ي  اب  میا ، هدرک  دوخ  يارب  ناسنا  زا  هک  یفیرعت  ایآ  مینک !؟ یم  يزیر  همانرب  ناسنا  مادـک  يارب  اـم  یتسار  هب  - 1
زا یـضعب  يارب  مینک و  فیرعت  صقان  ار  ناـسنا  هجیتن  رد  میـشاب و  هتفرگ  هدـیدان  ار  نآ  زا  ياداـعبا  تسا  نکمم  اـیآ  دراد !؟ قیبطت 

!؟ میوش نارحب  راچد  هعماج  رد  تیبرت  میلعت و  ماظن  رد  هزادنا  نامه  هب  مینکن و  يزیر  همانرب  اه  ناسنا  داعبا 

اب قباطم  تسا ، ایند  رد  دوجوم  ِیـسانش  ناسنا  فیراعت  زا  کی  مادـک  اب  قباطم  میراد  ناسنا  زا  ام  هک  یفیرعت  میـسرپب  دوخ  زا  دـیاب 
ناسنا ای  دـیامن و  یم  یفرعم  مسیـسکرام  بتکم  هک  تسا  یناسنا  اب  قباطم  ای  دـنک و  یم  یفرعم  مسیلاربیل  بتکم  هک  تسا  یناـسنا 
ناسنا دـنک  یم  مولعم  هک  يراک  هار  .تسا  ادوب  لثم  ییاه  نییآ  ناسنا  ای  دسانـش و  یم  یـسانشناور  هک  تسا  یناـسنا  اـم  رظن  دروم 

؟ تسیچ دیامن  یم  یفرعم  مالسا  بتکم  هک  تسا  یناسنا  ...و  داصتقا  تیبرت و  میلعت و  رد  ام  رظن  دروم 
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رد نارحب  هشیر ي  دوش  مولعم  ات  دـهد  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ثحب  يادـتبا  رد  دراد  یعـس  هدنـسیون  هک  تسا  یتالاؤس  اه  نیا 
تهج هب  اـم  مینادـب  هک  دوش  یم  نشور  یتقو  ثحب  تمظع  .تسا  ناـسنا  یقیقح  هاـگیاج  زا  تلفغ  رد  فلتخم  ماوقا  یتـیبرت  ماـظن 
.مینک زاب  دوخ  هعماج ي  رد  ناسنا  تقیقح  يوس  هب  يربعم  هتفشآ  نینچ  نیا  ییاضف  رد  میناوت  یم  یمالسا  هفسلف ي  ینغ  گنهرف 

یناسنا هجوتم  لماک  تقد  اب  مینک و  یم  يزیر  همانرب  ناسنا  مادک  يارب  میشاب  هجوتم  دیاب  یمادقا  ره  زا  لبق  یمالسا  ماظن  رد  ام  - 2
قالخا راتفر و  یلو  مینک  يزیر  همانرب  مسیلاربیل  بتکم  ِناـسنا  يارب  هتـساوخان  تسا  نکمم  هنرگو  دراد  رظن  ّدـم  مالـسا  هک  میـشاب 

ام یتیبرت  اه ي  همانرب  لیذ  رد  هک  دوش  یم  یناناوج  ینادرگرـس  بجوم  نیا  میـشاب و  هتـشاد  راظتنا  وا  زا  ار  مالـسا  ناسنا  اب  بسانم 
همه ي تسا و  نارود  نیا  رد  اـم  یتـیبرت  ماـظن  لـضعم  لـمع  رظن و  نیب  یگناـگود  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  .دـنریگ  یم  رارق 
زا هک  مییوگب  نخس  رگیدکی  اب  ینابز  اب  هک  تسا  نآ  هعماج  رد  یگناگی  طرـش  .تسا  هتفهن  یگناگود  نیا  رد  يرکف  ياه  بوشآ 

.تسا رسیم  یناسنا  رهوگ  هب  تبسن  حیحص  تخانش  اب  اهنت  نیا  دشاب و  هتفرگ  هشیر  ام  ناج 

اب رـصتخم  روط  هب  دنا  هدومن  حرطم  مالـسا  ياملع  مالـسا و  هک  روط  نآ  ار  ناسنا  قیمع  ساسح و  داعبا  هدرک  یعـس  باتک  نیا  - 3
مالـسا هاگرظن  دوش  نشور  ات  دنک  دزـشوگ  زین  ار  بتاکم  هیقب ي  رد  ناسنا  فیرعت  تیعقوم ، هب  انب  دراذگب و  نایم  رد  ناگدـنناوخ 

رد ام  هچنانچ  ددرگ  مولعم  زین  تسا و  هدرک  يزیر  همانرب  ناسنا  مادک  يارب  مالسا  تسا و  هنوگچ  ناسنا  هب  تبسن 
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زا یـضاران  ضرتعم و  یناسنا  اـب  میراذـگب ، باوج  یب  دـنک  یم  دزـشوگ  مالـسا  هک  ار  ناـسنا  زا  يداـعبا  دوخ  ِیتیبرت  ياـه  هماـنرب 
.دنک لوغشم  ار  دوخ  ضرتعم  ناور  ایند ، هب  ندش  مرگرس  رتشیب و  هافر  اب  هک  دنک  شالت  وا  دنچره  دوب ، میهاوخ  ور  هبور  یگدنز 

نشور زا  سپ  هک  تسوا  تداعس  يانعم  و  ناسنا » تقیقح   » عوضوم هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  باتک  رد  هک  يا  هتکن  نیرت  یساسا  - 4
دننک یط  دـیاب  هک  یلامک  يوس  هب  اه  ناسنا  هار  ات  دـیامن  یم  لماک  ناسنا  هاگیاج  هجوتم  ار  ناـسنا  ناـسنا ، راـیتخا  هزوح ي  ِندـش 
لمع هدیقع و  رد  دـیاب  اه  نآ  اه ، ناسنا  بلق  رب  یهلا  راونا  تایلجت  يارب  دـناد  یم  هک  تسا  یعقاو  میکح  اهنت  اریز  .دوش  صخـشم 

ِملاع و ناگدنب  هب  دنوادخ  هجوت  يانعم  تسا  نیا  دندرگ ، دحتم  تقیقح  ِدوخ  اب  قیرط  نیا  زا  دنوش و  کیدزن  لماک  ياه  ناسنا  هب 
.اسراپ

بیغ زا  هدیرب  شدوجو  ياهتنا  ادتبا و  رد  ار  ناسنا  هک  یبتکم  دراد  ناسنا  زا  هک  تسا  ینییبت  ریـسفت و  یبتکم  ره  ناینب  ساسا و  - 5
.تسا توافتم  دراد ، رظن  ّدم  طوبه  زا  لبق  رد  یتح  ار  وا  تسا و  لئاق  تیدبا  هزادنا  هب  یتعسو  ناسنا  يارب  هک  یبتکم  اب  دنیب  یم 

نآ هعلاطم  یلو  درک  هعلاطم  یـسانش  ناسنا  هنیمز  رد  مرتحم  فلوم  رگید  ياه  باتک  زا  لقتـسم  ناوت  یم  ار  باتک  نیا  هچ  رگا  - 6
یم داهنـشیپ  ناهنپ » نتـشیوخ   » و نیتسار » دوخ  اب  یتشآ  قیرط  زا  ادخ  اب  یتشآ   » و سفن » تفرعم  زا  هتکن  هد   » ياه باتک  زا  دـعب  ار 

.دشاب روکذم  بتک  رد  هدش  حرطم  ثحابم  لمکم  ممتم و  باتک  نیا  هللا  ءاش  نا.دوش 

نازیملا یگنهرف  هورگ 
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فلؤم همدقم ي 

یلاعت همساب 

هچ رگا  تساـجرب -  اـپ  وا  یـصخش  تیوه  تسا ، یقاـب  وا  سفن  یتقو  اـت  تسوا و  هقطاـن ي  سفن  هب  يدرف  ره  يدوجو  تیوه  - 1
، یلاـثم تروص  هب  وا  یعیبط  تروص  رگا  یتـح  دـنک - ادـیپ  لوحت  رییغت و  شرمع  لوط  رد  یفیک  یّمک و  تهج  زا  وا  ندـب  يازجا 
زا دیاب  ناسنا  ارچ  دوش  یم  مولعم  اذل  تسا ، تباث  دـحاو و  اه ، ینوگرگد  تالوحت و  نیا  همه ي  رد  ناسنا  تیوه  دوش ، نوگرگد 

.دهد ماجنا  ار  شالت  تیاهن  دوخ  تیصخش  هب  یشخب  تیوه  رد  كولس  ریس و  قیرط 

زا دنوش و  یم  ثداح  ندب  ثودح  رتسب  رد  اه  ناسنا  سوفن  تسا ، ءاقبلاهیناحور » ثودحلاهینامـسج و   » سفن هک  ییاج  نآ  زا  - 2
اب هارمه  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  تسا  يرتـسب  نینچ  رد  دـننک و  یم  زاـغآ  ار  ناـش  یلامکتـسا  تـکرح  دوـجو ، بـتارم  نـیرت  نییاـپ 

دوخ یصخش  تیوه  لامکتسا  هب  ینیوکت ، لامکتسا 

13 ص :
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.ددرگ گنهامه  دوخ  ینیوکت  تیوه  لامکتسا  اب  هنوگچ  هک  دنک  یم  کمک  وا  هب  رما  نیا  رد  ناسنا  تقیقح  تخانش  دزادرپب و 

تارییغت زا  دوخ  یلماکت  ریـس  رد  یناسنا  هقطان ي  سفن  تسا و  وا  سفن  لاـعفا  تافرـصت و  رازبا  ناـسنا  ندـب  هک  ییاـج  نآ  زا  - 3
ضحم رون  توـکلم و  ملاـع  خنـس  زا  هقطاـن  سفن  تقیقح  تاذ و  هک  ییاـج  نآ  زا  دور و  یم  شیپ  یفیک  تارییغت  يوـس  هب  یّمک 

خنس زا  سفن  تاذ   (1)« یلقعلا ضحملا  ءایـضلا  ملاع  توکلملا و  خنـس  نم  سفنلارهوج  ّنإ  : » اردـصالم هتفگ ي  هب  و  تسا ، یلقع 
هب ندیـسر  يارب  تسا  يرتـسب  هار و  ناـسنا  سفن  ندوب  ثودحلاهینامـسج  سپ  تسا ، یلقع  ضحم  ِدرجم  رون  زا  توـکلم و  ملاـع 

.دوش هتخادرپ  هقطان  سفن  یناحور  ریس  یگنوگچ  هب  هدش  یعس  باتک  نیا  ثحابم  رد  .شا  یتوکلم  یناحور و  رهوج 

هبترم هس  ياراد  ار  یتسه  اردصالم  .تسا  بتکم  نآ  یسانش  یتسه  هاگدید  رب  ینتبم  هیلاعتم  تمکح  بتکم  رد  یـسانش  ناسنا  - 4
تسا و یلایخ  رَوُص  یلاـثم و  رَوُص  ملاـع  نآ  طـسو  هبترم ي  و  يداـم ، تعیبط  هداـم و  ملاـع  نآ  هبترم ي  نیرت  نییاـپ  هک  دـناد  یم 
رد زین  ناسنا  سفن  .تسا  یهلا  لَـثَم  تادرجم و  یلقع و  رَوُص  َملاـع  نآ ، يـالعا  هبترم ي  و  دـشاب ، یم  ینامـسج  هداـم ي  زا  درجم 

ار دوجو  هناـگ ي  هس  ياـه  هئـشن  ملاوـع و  نیا  هوقلاـب  هک  تسا  یتـقیقح  دـنک ، یم  ظـفح  ار  شا  یـصخش  تدـحو  هک  لاـح  نیع 
سپس تسوا ، ینامسج  ثودح  رب  ینتبم  هک  دراد  يدام  یعیبط  دوجو  شنیوکت  زاغآ  رد  یناسنا  ره  سفن  هک  نایب  نیا  هب  تساراد ،

اب يرهوج و  تکرح  يانبم  رب 

14 ص :

ص 75. ج 9 ، رافسا ، - 1
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هک دـسر  یم  يا  هبترم  هب  اـت  دوش  یم  يوق  فیطل و  جـیردت  هب  شدوجو  دـنک و  یم  یط  ار  لاـمک  زا  یبتارم  یبیغ ، راونا  تاـیلجت 
ناسنا هبترم ي  هب  یلقع  تالامک  لیـصحت  اب  يدوجو  هئـشن ي  نیا  زا  دناوت  یم  سپـس  لیخت ، هوق ي  بحاص  یلاثم و  تسا  یناسنا 

.دنک یم  يرای  وا  يرایتخا  یعیرشت و  لامک  یگنوگچ  ناسنا و  تخانش  رد  ار  ام  هتکن  نیا  مهف  دنک و  ادیپ  هار  یلقع 

هدوب و مه  اب  طاـبترا  رد  زین  ناـسنا  بتارم  دـنراد ، یلوط  هطبار ي  دوجو  بتارم  دـنا و  طـبترم  مه  اـب  دوجو  ملاوع  هک  هنوگ  ناـمه 
ترخآ ِناسنا  هک  تسا  نیا  داـعم  هلئـسم ي  رد  لـصا  نیا  هجیتن ي  تسا ، ظوفحم  بتارم  نیا  همه ي  رد  درف  ره  یـصخش  تدـحو 

.دوش یم  روشحم  تسا ، هدرک  بسک  هک  ییابیز  تشز و  تاکلم  ساسا  رب  تسایند و  ناسنا  نامه 

یخرب ینعی  . (1)« نوکلا اذه  نم  لقتنی  دق  مث   » دوش یم  لقتنم  رگید  هئشن ي  هب  نْوَک  نیا  زا  سفن  یهاگ  اردص : الم  هتفگ ي  هب  - 6
میمهف یم  هتکن  نیا  مهف  اب  .دنـسرب  یلقع  درجت  هب  یلاـیخ  یلاـثم و  درجت  تعیبط و  هبترم ي  زا  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  اـه  ناـسنا  زا 

.دنک یط  اه  هشیدنا  نیرتهب  باختنا  اب  دناوت  یم  ار  یملاوع  هچ  ناسنا  تسا و  اجک  ات  ناسنا  رایتخا  تعسو 

اب تسا ، یلاعت  يادخ  زا  اه  نآ  لوزن  بیترت  ِسکعرب  یلاعت ، يادخ  يوس  هب  دوعص  تشگزاب و  رد  هناگ  هس  ياه  هئـشن  بیترت  - 7
ناکم و دهم  رد  عوجر  هلـسلس ي  اما  هتفای ، دوجو  ضیف  تکرح ، نامز و  نودـب  عادـبا و  وحن  هب  نیزاغآ  هلـسلس ي  هک  توافت  نیا 

زا دوعص  تسا و  قلخ  ملاع  هب  رما  ملاع  زا  لوزن  رگید ، ترابع  هب  .دوش  یم  هدومیپ  جیردت  وحن  هب  نامز  رتسب 

15 ص :
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يدرف تیوه  الاب ، ملاع  هب  سفن  يدوعـص  ریـس  رد  هک  تسا  یـسک  فراع  ِکلاس  دـشاب و  یم  نآ  سکع  هب  رما  ملاع  هب  قلخ  ملاع 
.دبای ییاهر  طوبه  زا  دوخ  یهللاهفیلخ  هبنج ي  هب  رظن  اب  دهد و  رارق  يدوعص  نینچ  ریسم  رد  زین  ار  دوخ 

«. ایند زا  دعب  ِناسنا   » و ایند » رد  ِناسنا  «، » ایند زا  لبق  ِناسنا  : » زا دنترابع  یمدآ  دوجو  تائشن  یلک و  بتارم  ناسنا و  تقیقح  - 8

ْنِم َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  : » دیامرف یم  نآرق  هک  ییانعم  نامه  هب  دنا  هتـشاد  ندب  ثودـح  زا  لبق  ِیلقع  دوجو  یناسنا  سوفن  ایند ، زا  لبق 
تـشپ رد  مدآ  ینب  هک  هاگ  نآ  ادـخ   (1)« انْدِهَـش یَلب  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِـسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب 

ذخا ییورایور و  نیا  هک  تسا  یهیدب  .دنتفگ  یلب  دندرک و  قیدـصت  اه  نآ  تفرگ و  شتیبوبر  هب  رارقا  اه  نآ  زا  دـندوب  ناشناردـپ 
یمملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  .دراد  ایند  زا  لبق  يا  هئـشن  رد  وا  كاردا  ناسنا و  دوجو  رب  تلالد  نامیپ 

(2) «. ِهِْقلَخ َِرئاَس  َِکلَذ  َدَْعب  َقَلَخ  َُّمث  ِهِدیِحْوَِتب ، اَهَقَْطنَأَف  ُهَرَّهَطُْملا ، ُهَسَّدَقُْملا  ُسوُفُّنلا  َیِه  َیلاَعَت  ُهَناَْحبُس َو  ُهَّللا  َعَْدبَأ  اَم  َلَّوَأ  َّنِإ  : » دنیامرف

شدیحوت هب  تداهش  يارب  ار  اهنآ  ناحبـس ] يادخ   ] سپ دندوب ، سدقم  كاپ و  ياه  سفن  درک ، عادبا  یلاعت  يادخ  هک  يزیچ  لوا 
 . دیرفآ ار  شتاقولخم  ریاس  نآ  زا  دعب  سپس  درک ، ایوگ 

راک تسا  حرطم  هک  یناوارف  ِیلقن  یلقع و  لیالد  هب  ایند  زا  دـعب  تایح  شریذـپ  میدـش ، ناسنا  يارب  ایند  زا  لبق  تایح  هجوتم  یتقو 
ینامسج يدام  ِندب  زا  سفن  تقرافم  زج  يزیچ  گرم ، دوش  یم  مولعم  تسا و  یناسآ 

16 ص :

هیآ ي 172. فارعا ، هروس ي  - 1
ص 47. ج 1 ، داقتعالا ، حیحصت  هیمامإلا و  تاداقتعا  دیفم ، خیش  قودص و  خیش  - 2
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دـصقم و نآ  نتخاس  هک  تسا  يا  هناخ  نوچمه  ای  تسا ، دـیاز  ياهوم  نخاـن و  نوچمه  ندـب  نیا  نیهلاتملاردـص ، ریبعت  هب  .تسین 
(1) .تسامرس امرگ و  عفد  يارب  اهنت  هکلب  تسین ، ناسنا  یتاذ  یلّوا و  فده 

هتـشاد دوخ  ییایند  تایح  رد  ار  دروخرب  نیرتهب  دـناوت  یم  ناسنا  ایند  زا  دـعب  ایند و  زا  لبق  رد  ناسنا  تایح  هب  تفرعم  ياتـسار  رد 
.دشاب

ندب نیا  زا  رت  فیطل  رت و  كاپ  هک  مه  ناسنا  یقیقح  ندب  هکلب  تسا ، یقاب  ایند  زا  تقرافم  زا  دعب  ناسنا  هقطان ي  سفن  اهنت  هن  - 9
و تسا - ضرعلاب  نآ  تاـیح  سح و  هک  يداـم  ندـب  فـالخ  رب  تسا -  يراـج  تاّذـلاب  نآ  رد  تاـیح  سح و  رون  تسا و  يداـم 
ای یناسنا  لامک  هب  ینیوکت  لامکتسا  رثا  رب  یتقو  ناسنا  .تسا  ینادواج  یقاب و  تسا ، دیشروخ  هب  ییانشور  تبسن  سفن  هب  شتبسن 
هک یلاـح  رد  دـنک  یم  زاورپ  اـقب »  » راد يوس  هب  اـنف »  » راد زا  يورخا و  دوجو  يوس  هب  يوـیند  دوـجو  نیا  زا  دیـسر ، دوـخ  یناوـیح 

فراـعم فئارظ  زا  هک  ار  ینامـسج  داـعم  ياـنعم  مهم  هتکن ي  نیا  مهف  تسا و  رتدـیدش  كاردا  ّسح و  رت و  فـیطل  یندـب  ياراد 
.دنک یم  نشور  تسا  یهلا  هیلاع ي 

رد ناسنا  میدقتعم  هکلب  تسا ، هدوب  قیاقح  همه ي  هب  ملاع  شا  يویند  ثودـح  زا  لبق  ناسنا  میتسین  دـقتعم  نوطالفا  دـننام  ام  - 10
، دوش یلقع  یناحور و  تاجرد  تاماقم و  بحاص  دریگ و  رارق  هیلاـع  فراـعم  لیـصحت  ماـقم  رد  دـناوت  یم  ییاـیند  یگدـنز  لوط 

تسین رکذت  اهنت  ام  رظن  زا  ملع  نیاربانب 

17 ص :
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(1) .دوش یم  ناسنا  يدوجو  هجرد ي  یلاعت  بجوم  هکلب 

داجیا تردـق  هک  دـیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  سفن  ناحبـس  يادـخو  دـنک  یم  تروص  داجیا  یجراخ  يایـشا  اب  ههجاوم  رد  سفن 
تفرعم ماقم  رد  هک  روط  نامه  تسا ، تردـق  توکلم و  ملاع  خنـس  زا  اریز  دراد ، دوخ  رد  ار  يداـم  درجم و  يایـشا  ياـه  تروص 

یم ادـیپ  یلاعت  لقع  ماقم  هب  لایخ  سح و  ماقم  زا  هک  تسا  یتاذ  هقطان  سفن  اریز  .دـنک  یم  هدـهاشم  ار  درجم  ِيرون  تاوذ  یلقع 
رظن ّدم  یهلا  تعیرش  هک  دنادرگ  یم  یناسنا  هجوتم  ار  ام  ایاوز  نیا  زا  ناسنا  تخانش  .دوش  یم  تالوقعم  كاردا  هتسیاش ي  دنک و 

.دیامن یم  لامعإ  ناسنا  رب  ار  یفیلاکت  ساسا  نآ  رب  دراد و 

هب شدوـخ  یلقع ، یلاـیخ و  یـسح ، كاردا  بتارم  ماـمت  رد  هقطاـن  سفن  دـش  نشور  سفن  تـفرعم  رد  هـتکن  هد  ثحاـبم  رد  - 11
یم روص  نآ  رِهظُم  دِجوم و  سفن  هک  تهج  نآ  زا  یسح  ياه  تروص  دنشاب و  یم  رازبا  اهنت  یـسح  تالآ  تسا و  كِردم  ییاهنت 

يایـشا هئـشن  نآ  رد  هک  تسا  يرگید  هئـشن ي  سفن  يارب  دوـش  یم  موـلعم  اتـسار  نیا  رد  دـنوش و  یم  رـضاح  سفن  دزن  رد  دـشاب 
ندرک یلاعتم  اب  دشاب  هجوتم  ناسنا  ات  تسا  كولـس  ریـس و  رد  مدـق  نیلوا  هتکن  نیا  مهف  .دـندوجوم  ینامـسج  هدام  نودـب  یکاردا 

، ءایـشا ینطاب  هاگیاپ  زا  دشاب و  طبترم  دـنک ، یم  داجیا  دوخ  رد  هک  ییاه  تروص  ِقیاقح  اب  لکـش  نیرتهب  هب  دـناوت  یم  دوخ  ِسفن 
.درگنب ار  ءایشا 

18 ص :

ص 491 و 197. يوبتجم ، نیدلا  لالجدیس  همجرت ي  مور ، نانوی و  هفسلف ي  خیرات  نوسلپاک ، کیردرف  .ر ك : - 1
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هاوخ یکاردا - ياه  تروص  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  سفن  تفرعم  باب  رد  لمأت  لباق  ثحابم  زا  یکی  شتاکَردُم  اب  سفن  داحتا  - 12
« سفن تالوحت   » بتارم كاردا ، بتارم  اریز  .دننک  یم  ادـیپ  داحتا  سفن ، ینعی  كِردـم ، دوجو  اب  ناشدوجو  لوقعم - ای  سوسحم 

داحتا  » هلاسر ي رد  اردصالم  .تسا  دحتم  تاکَردم  زا  عون  نامه  اب  سفن  یلقع ، یلایخ و  یسح ، تاکاردا  زا  هبترم  ره  رد  تسا و 
هئشن ي ره  رد  ددرون و  یم  رد  ار  يدوجو  ياه  هئشن  هنوگچ  هک  رگنب  سفن  رما  رد  شوهاب ! ِلقاع  يا  : » دسیون یم  لوقعم » هب  لقاع 
، لایخ اب  سح و  نیع  سح ، اب  ندب و  نیع  یعیبط ، ندـب  اب  سفن  ینعی  دوش ، یم  دـحتم  هئـشن  نآ  ِتادوجوم  زا  یهورگ  اب  يدوجو 

ِسح اب  یتقو  تسا و  ندب  ياضعا  نیع  دوش ، یم  دحتم  تعیبط  اب  سفن  یتقو  هک  نایب  نیا  هب  .تسا  لقع  نیع  لقع ، اب  لایخ و  نیع 
ياه تروص  نیع  اج  نآ  رد  لعفلاب ، لقع  ماقم  هب  دـسرب  اـت  بیترت  نیمه  هب  ددرگ ، یم  هّلیختم  رَوص  نیع  دوش ، یم  دـحتم  لـعفلاب 

(1) «. دنا هدش  لصاح  وا  يارب  لعفلاب  هک  دوش  یم  یلقع 

دوجو قیاقح  اب  ار  دوخ  هقطان ي  سفن  دـننک و  روبع  تایهام  تارثک و  زا  ناـکلاس  اـت  دوش  یم  بجوم  هک  یتفرعم  نآ  تسا  نیا  و 
هن دشاب و  دوجو  ملاع  قیاقح  ناسنا  تاکَردم  هک  تسا  بوخ  هچ  تسا ، دـحتم  دوخ  تاکَردـم  اب  سفن  اریز  دـننادرگ  دـحتم  ملاع 

.انف ملاع  تایهام 

هب هتخیرگ و  اـه  تواقـش  زا  دـناوت  یم  ناـسنا  هنوـگچ  هک  تسا  نیا  زا  نخـس  یلمع ، تـمکح  رد  سفن  تـفرعم  ثحاـبم  رد  - 13
يانبم رب  دزادرپ و  یم  تداعس  تقیقح  نایب  هب  ادتبا  نیّهلأتملاردص  .دبای  تسد  یقیقح  تداعس 

19 ص :

ص 14و15. نیّهلأتملاردص ، یفسلف  لئاسر  هعومجم ي  .ر ك : - 1
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هب تادوجو  نوچ  اـما  تسا ، تداعـس  ریخ و  زین  دوـجو »  » كاردا تسا و  تداعـس  ریخ و  دوـجو ،» : » دـسیون یم  شیوـخ  هفـسلف ي 
بـسانت هب  مه  تداعـس  كاردا  تسا و  رتشیب  اج  نآ  رد  تداعـس  دشاب ، رت  لماک  دوجو  اجره  سپ  دنتوافتم ، صقن  لامک و  بسح 

یبـضغ يوهـش و  یناویح  ياوق  دوجو  زا  فرـشَا  یلقع  ياوق  ِدوجو  هک  هنوـگ  ناـمه  دـبای و  یم  صقن  لاـمک و  دوـجو ،»  » كاردا
دوش و لماک  يوق و  هک  هاگ  نآ  یناسنا ، هقطاـن ي  سفن  سپ  .تسا  رت  ماـمت  مه  شتّذـل  قشع و  رت و  گرزب  مه  شتداعـس  تسا ،
ار نآ  ناوت  یمن  هک  دسر  یم  یتداعـس  تجهب و  هب  دـنک ، عوجر  شعِدـبُم  تاذ  یقیقح و  تاذ  هب  ددرگ و  عطق  ندـب  هب  شا  هقالع 

(1) .دومن هسیاقم  یسح  تاّذل  اب  درک و  فیصوت 

هب ناسنا  یگتـسباو  ردـقره  ددرگ ، یم  روضح  مدـع  بجوم  هدام  هب  قلعت  تسا و  روضح  كاردا ، همزـال ي  هک  ییاـج  نآ  زا  - 14
یم ادـج  ندـب  زا  هک  یتقو  نامدوخ  تاذ  هب  ام  روعـش  یتح  تسا ، رت  صقان  ملاع  زا  شکاردا  رت و  مک  وا  روضح  دـشاب ، رتشیب  هدام 

(2) .تسا رت  لماک  رت و  مامت  روضح  نوچ  تسا ، رتشیب  دوش 

شیوخ تقیقح  هب  تبـسن  ناسنا  دش ، عطق  یهلا - لجا  مکح  هب  ای  هدارا و  رایتخا و  اب  ندـب -  هب  سفن  قلعت  یتقو  اتـسار  نیمه  رد  و 
هلکاش رگا  اما  دـنک ، یم  تذـل  ساسحا  نآ  زا  دوب ، یناسنا  ترطف  هجو  رب  وا  یقیقح  هلکاش ي  رگا  لاح  نآ  رد  .دوش  یم  رت  هاـگآ 

وا رب  اـیند  رد  هک  یتـلفغ  زا  هراومه  تسا و  نازیرگ  شیوخ  نتـشیوخ  زا  دوـب ، ترطف  فلاـخم  هراـّما و  سفن  هجو  رب  وا  یقیقح  ي 
هجوت اب  رگا  .تسا  تمادن  ترسح و  رد  دوب ، هدش  ضراع 

20 ص :

ص 123و124. ج 9 ، رافسا ، - 1
ص 361. ج 3 ، رافسا ، - 2
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قالخا بسک  هدیقع و  حیحـصت  هب  ار  درکیور  نیرتهب  میزادرپب  قالخا  هدیقع و  حیحـصت  اب  هطبار  رد  نید  تاروتـسد  هب  رما  نیا  هب 
.میا هدش  دوخ  دوجو  یتسه و  رادساپ  ًاتقیقح  میا و  هتشاد  هلضاف 

زا سفن  هدـننک ي  كاـپ  هک  يا  هدیدنـسپ  لاـعفا  لاـمعا و  هب  ار  دوخ  هک  دـسر  یم  رورـس  تجهب و  تداعـس و  هب  سفن  یتقو  - 15
هک نیا  هب  هجوت  اب  .دشاب  هدرک  بّذهم  اه  یتسپ  یگدولآ و  زا  ار  بلق  دـشاب و  هداد  تداع  تسه ، هانگ  ياه  یگدولآ  تارودـک و 

مینادب دیاب  دنتسه ، یقیقح  تداعـس  بجوم  روما  نیا  اهنت  تسا و  هنافراع  تدابع  نافرع و  تمکح و  ناسنا ، تقلخ  یـساسا  فده 
هانگ یهایس  اریز  .دوش  یم  لصاح  یصاعم  ترثک  هطـساو ي  هب  هک  سفن  تملظ  تثابخ و  - 1 زا : تسا  ترابع  تداعس  نیا  عناوم 
مدع .تسا 2 - نآ  رد  یهلا  تفرعم  ملع و  رون  قح و  رون  شباـت  روـهظ  عناـم  نیارباـنب ، تسا ، سفن  یکاـپ  بلق و  شـشخرد  عناـم 

ترودـک زا  ناشبلق  هچرگا  مه ، ناعیطم  ناحلاص و  یخرب  هکلب  تسین ، یلومعم  مدرم  هب  طوبرم  اهنت  تلاح  نیا  تالوقعم : هب  هجوت 
نوچ دـنوش ، یمن  لـیان  تداعـس  زا  هبترم  نیا  هب  دنتـسین ، توکلم  قیاـقح  یقیقح و  فراـعم  بلط  رد  نوـچ  تسا ، كاـپ  یـصاعم 

راکذا لامعا و  نیا  ِتقیقح  رد  لمأت  زا  هتشاد و  فورصم  راکذا  داروا و  یعرـش و  تادابع  یندب و  لامعا  هب  ار  ناش  تمه  نیرتشیب 
ینکمم ره  هک  ارچ  دسرب ، بولطم  هب  یملع  بلاط  ره  هک  تسین  نینچ  فراعم : بسک  قیرط  هب  لهج  .دننک 3 - یم  تلفغ  هیعدا  و 

لوصا هب  لهج  سپ  .شدوخ  صاخ  للع  بابـسا و  قیرط  زا  رگم  تسین ، نکمم  مه  ملع  بسک  تسا ، شدوخ  صاـخ  تلع  ِلولعم 
عنام ناش  طباور  بیترت و  تیفیک  یهلا و  فراعم 

21 ص :
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(1) .تسا یقیقح  تفرعم  لیصحت 

تسا و روما  قیاقح  هب  تفرعم  رد  هقطان  سفن  عنام  هک  دنتسه  یبابسا  اه  نیا  دیوگ : یم  عناوم  نیا  ندرمـشرب  زا  دعب  نیهلأتملاردص 
رد هچنآ  تسا و  یسدق  يرما  ًاتاذ  سفن  نوچ  دشاب ، یم  ءایشا  قیاقح  تخانش  هتسیاش ي  شا  یلصا  ترطف  بسح  هب  یـسفن  ره  ّالإ 

هدرک هطاحا  نایمدآ  بولق  رب  نیطایـش  هک  دوبن  نینچ  رگا  : » دنیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  تیاور 
زا عناوم  اه و  باجح  نیا  یتقو  سپ  دراد ، ناسنا  یتاذ  تیلباق  هب  هراشا   (2)« دندید یم  ار  اه  نامسآ  توکلم  اه  ناسنا  هنیآره  دنا ،

تـشهب نآ  ضرع  هک  دنیب  یم  یتشهب  رد  ار  شتاذ  دنک و  یم  ادـیپ  یلجت  نآ  رد  توکلم  کلم و  تروص  دـش ، عفترم  ناسنا  بلق 
رد قح  لاعفا  تافص و  تاذ و  یلجت  وا و  تفرعم  تعسو  نازیم  هب  تشهب  رد  یسکره  تکلمم  تعسو  و  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ 

(3) .تسوا تاذ 

رظن ناوت  دندرگب و  یلک  قیاقح  اب  سنُا  تهج  فراعم  بسک  هقیرط ي  هجوتم  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد 
.ددرگ مهارف  ناشیارب  ءایشا  یِعِس  ِیّلک  هب 

ِلقع ای  سفن  یلمع  هبنج ي  نآ  هطـساو ي  هب  ات  تسا  سفن  ریهطت  بلق و  هیفـصت ي  حراوج ، ِلامعا  تاعاط و  ماجنا  زا  فده  - 16
.تسا تمایق  زور  نالوسر و  ياه  باتک  یلاعتم و  يادخ  هب  نامیا  راونا  لوصح  یلمع  لقع  حالصا  زا  دارم  .دوش  حالـصا  وا  یلمع 

، دشاب یم  تیاده  راونا  تفایرد  يارب  ردص  حرش  تسا و  ردص  حرش  هب  یبای  تسد  يارب  سفن  بیذهت  سپ 

22 ص :

ات 138. ص 136  ج 9 ، رافسا ، - 1

ص 163. ج 56 ، راونألا ، راحب  - 2
ص 139. ج 9 ، رافسا ، - 3
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هنیس دنک  تیاده  دهاوخب  ار  یـسک  ادخ   (1)« مالْـسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  : » دیامرف یم  یلاعتم  يادـخ  هک  نانچ 
تسا و يرظن  تمکح  تیاغ  تفرعم ، رون  یلمع و  تمکح  تیاغ  ردص  حرش  نیاربانب ، .دنک  یم  خارف  مالـسا  شریذپ  يارب  ار  شا 

لابند ار  باتک  رد  هدـش  حرطم  ثحابم  یمزع  نینچ  اب  نازیزع  تسا  دـیما  .تسا  یمیظع  زوف  نیا  تسا و  ود  نیا  عماج  یهلا  میکح 
.دنشاب قفوم  لماک  یتروص  هب  یلمع  تمکح  يرظن و  تمکح  هب  ندیسر  رد  ات  دییامرفب 

هک یـسک  و  هَّبَر » َفَرَع  ْدَقَف  هَسفَن  َفَرَع  ْنَم  : » دنا هدومرف  ام  هب  اریز  تسا ، تواقـش  بابـسا  نیرت  میظع  سفن  تفرعم  هب  لهج  - 17
زا يا  هرهب  تفرگن  سنا  شراـگدرورپ  اـب  دوـبن و  بر  رکاذ  فراـع و  یـسک  رگا  اـما  دوـب ، دـهاوخ  وا  رکاذ  دـشاب ، ّبر  هب  فراـع 

شخبرمث نادـنچ  تسین ، تفرعم  اـب  هارمه  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  مه  یتداـبع  رگا  یناـسنا  نینچ  تسا ، هدرکن  دوخ  بیـصن  یگدـنز 
سنُا عناوم  هک  نیا  رگم  دسر ، یمن  شا  یناسفن  لامک  شیوخ و  یناسنا  تداعـس  هب  ناسنا  تفگ  دیاب  ساسا  نیا  رب  دوب و  دـهاوخن 

.دیامن زاورپ  لمع  ملع و  لاب  ود  اب  فرط و  رب  ار  قح  اب 

(2)« هسفن فرع  اذا  لاقف : ّهبر ؟ ناسنالا  فرعی  یتم  هتلأس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  جاوزا  ضعب  ّنإ  : » تسا هدمآ  تیاور  رد 
خساپ رد  ترـضح  دسانـش ؟ یم  ار  شیادخ  یمدآ  ینامز  هچ  دیـسرپ : ترـضح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  زا  یکی 

 . دنک ادیپ  تسد  شیوخ  سفن  تفرعم  هب  هک  هاگ  نآ  دومرف :

23 ص :

هیآ ي 126. ، ماعنا هروس ي  - 1
ص 274. ج 1 ، ررد ، ررغ و  یضترم ، دیس  - 2
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انعم ظفل و  نیب  هطبار ي  دننامه  ار  ندب  سفن و  نیب  هطبار ي  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  یتیاور  رد 
.تسا ظفل  رد  انعم  دننامه  دسج  رد  حور   (1)« ظفللا یف  ینعملاک  دسجلا  یف  حوّرلا  : » دنیامرف یم  دومن : نایب 

ّدم سفن  تفرعم  زا  رگید  ییایاوز  ناهنپ ،» نتشیوخ   » باتک زا  سپ  سفن  تفرعم  لیمکت  رد  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعس  باتک  نیا  رد 
رب سفن  تفرعم  یلمع  هبنج ي  هاگیاج  دوش و  نشور  یبوخ  هب  ناگدـنناوخ  يارب  ناسنا  یکولـس  هاگیاج  اـت  دریگ  رارق  نازیزع  رظن 
ات هدمآ  شیپ  مالـسا » ینامرآ  ِناسنا   » ناونع تحت  یثحابم  باتک  ياهتنا  رد  تهج  نیمه  هب  ددرگ ، نشور  رتشیب  نآ  یملع  هبنج ي 

.دنک یبایزرا  ار  دوخ  هاگیاج  ناسنا ، ینامرآ  هبنج ي  هب  تبسن  دناوتب  سکره  دوش و  یسررب  لماک  ناسنا  هاگیاج  ثحب  نآ  رد 

هدازرهاط

24 ص :

ص 231. ییاهب ، خیش  لوکشک  - 1
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یسانش ناسنا  ترورض 

!؟ ناسنا مادک  تیبرت 

يّدام دـسج  نیا  هب  رـصحنم  هک  دـنک  یم  قیدـصت  دوخ ، تالاح  رب  لمأت  كدـنا  اب  یناـسنا  ره  سفن ، دوجو  رب  لالدتـسا  رب  هوـالع 
هک ییاـنخارف  نآ  هب  دوـش و  دازآ  مسج  ِگـنت  سفق  زا  اـت  دـبایب  ار  یهار  تسا  هداـمآ  تسا و  شندـب  زا  رت  خارف  شحور  تسین و 

دراو یعرـش و  ياه  تضایر  قیرط  زا  مسج  يانگنت  زا  حور  ندش  دازآ  هک  هدش  نشور  هبرجت  هب  .دبای  تسد  تسوا  حور  همزال ي 
دهد رـس  ادن  دبای و  تسد  دوخ  ِدوجو  یلـصا  رهوگ  هب  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  ءایبنا  هدش ي  باسح  مظنم و  تاروتـسد  رد  ندش 

: هک

كاخ ملاع  زا  ما  ین  متوکلم ، غاب  غرم 

دنچ

مندب زا  دنا  هتخاس  یسفق  يزور 

تسودربات منک  زاورپ  هکزور  نآ  شوخ  يا 

هب

منزب یلابورپ  شیوکرس  ياوه 

: دنک یم  سح  بوخ  هک  تسا  تقو  نآ  و 

اه لاب  الاب  يوس  دیاشُگ  ناج 

رد

اه لاگنچ  نیمز  رد  نت  هدز 
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هب ار  وا  هجوت  هک  دراد  زاین  یـشور  هب  دوخ  تخانـش  يارب  .شدوخ و  يارب  یّتح  تسا ، ناهنپ  یمدآ  تیقیقح  دوش  نشور  دیاب  ادتبا 
دنزب و دوخ  حالـصا  رد  تسد  دـناوت  یم  دوخ  تقیقح  هب  تفرعم  زا  دـعب  ناسنا  هک  تسا  یهیدـب  دزادـنیب و  شمـسج  ءاروام  داعبا 
و تسا » ّتیدوبع  همدـقم ي  سفن ، هب  تفرعم  : » دوش یم  هتفگ  هطبار  نیمه  رد  .دـنادرگ  شا  یلمع  لقع  غارچ  ار  دوخ  يرظن  لـقع 

.دوب دهاوخ  رتشیب  ّتیدوبع  لامک  دشاب ، رت  قیمع  رت و  قیقد  سفن  هب  تفرعم  هچ  ره 

یتفرعم فلتخم  ياه  هزوح  رد  یسانش  ناسنا  جیاتن 

ار دوخ  دـناوت  یم  ناسنا  اـیآ  .دوش  یم  حرطم  یـسانش  ناـسنا  فلتخم  بتاـکم  ناـسنا ، فلتخم  داـعبا  هب  نداد  تلاـصا  ياتـسار  رد 
تسا یتالاؤس  اه  نیا  تسا ؟ هدیـسر  رمث  هب  دسرب ، رگا  يدصقم  هچ  هب  تساجک ؟ ات  شرایتخا  هزوح ي  دراد !؟ رایتخا  ایآ  دزاسب !؟

.دنک یم  داجیا  ار  فلتخم  ياه  بتکم  توافت  اه ، نآ  هب  توافتم  ياه  باوج  هک 

هتخانـش ار  دوخ  راـگدرورپ  تخانـش  ار  دوخ  سکره   (1)« ُهَّبَر َفَرَع  ْدَـقَف  ُهَسْفَن ، َفَرَع  ْنَم  : » مالـسلا هیلع  یلع  شیاـمرف  هـب  اـنب  - 1
راگدرورپ دناوتب  ناسنا  ات  دنک  یم  کمک  دراد و  هناسانشادخ  يدرکیور  مالسا  رد  یسانش  ناسنا  هک  دیآ  یمرب  مالک  نیا  زا  .تسا 

طقف هّدام و  زا  هدافتسا  نودب  ار  يرایسب  ياه  تروص  دوخ  نهذ  رد  تسا  رداق  ناسنا  هک  دیا  هدرک  هظحالم  .دسانـشب  رتشیب  ار  دوخ 
اب دنوادخ ، هنوگچ  دمهف  یم  ییاناوت  نیا  زا  دیامن ، داجیا  هدارا  کی  اب 
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ص 32. ج 2 ، راونألا ، راحب  - 1
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تافـص دوجو  اب  ناسنا  هقطاـن ي  سفن  هک  میوش  هّجوتم  یتقو  اـی  .دـنک  یم  داـجیا  ار  هداـم  ملاـع  یتح  یتسه و  ناـهج  هدارا  کـی 
دراد و ار  مشخ  تواخـس و  تلادـع و  راثیا و  لثم  یتافـص  هک  تسا  دوجوم  کی  تسا و  یقیقح  دـحاو  کی  دراد ، هک  ینوگانوگ 

ّیح میلع و  لثم  دنوادخ  تافص  ترثک  هنوگچ  هک  میمهف  یم  دوش ، یمن  ناسنا  یتاذ  تدحو  یفن  بجوم  تافص  ترثک  هاگ  چیه 
سفن تفرعم  هب  عوجر  یمالـسا  یـسانش  ناـسنا  رد  هنوگ  نیا  يرآ  .ددرگ  یمن  يدـحا  تاذ  یتاذ  ترثک  بجوم  دـیرم ، ریدـق و  و 

.دوش یم  بر  تفرعم  هب  رجنم 

اهدادعتسا ندناسر  ّتیلعف  هب  يارب  وا  يریگ  تهج  ددرگ و  یم  هتخانش  وا  ياهزاینو  اهدادعتسا  دوش ، هتخانش  ناسنا  یتقو  مّلسم  - 2
تعیرش رد  دنوادخ  هک  درگن  یم  مالسا  رب  هیواز  نیا  زا  دراد  رظن  رد  ار  مالسا  هک  یناسنا  .دنک  یم  ادیپ  ینعم  اهنآ  ندرک  افوکش  و 

ییاهدادعتسا دوخ  يارب  مسیلاربیل  بتکم  ِناسنا  هک  روط  نامه  .دنک  افوکـش  ار  ناسنا  یناحور  ياهدادعتـسا  تسا  ددص  رد  مالـسا 
.دیامن افوکش  تسا ، وا  ناور  مسج و  هب  طوبرم  رتشیب  هک  ار  اهدادعتسا  نآ  دنک  یم  یعس  دسانش و  یم 

هدش یحارط  يدوجوم  هچ  يارب  دوش  یم  یحارط  نآ  يارب  هک  یتیبرت  همانرب ي  تسین  مولعم  دوشن ، هتخانش  یتسرد  هب  ناسنا  ات  - 3
گنر دوز  یلیخ  دریگن و  رارق  دوخ  ياج  رد  یتیبرت  تاروتسد  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دوشن  هتخانـش  تسرد  ناسنا  هچنانچ  تسا و 

تسا و هدادـن  باوج  اه  همانرب  نآ  هدوب  طلغ  ناسنا  هب  ام  هاگن  هک  نآ  تلع  هب  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دروخب ، تسکـش  دزاـبب و 
تیمها زئاح  رایسب  مالسا  یتیبرت  ياه  همانرب  دروم  رد  هلئسم  نیا 
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داهنـشیپ یناسنا  هب  ار  اه  همانرب  نآ  ناوت  یم  ایآ  .دراد  تعـسو  تیدـبا  ات  هک  دـنک  یم  يزیر  همانرب  یناسنا  يارب  مالـسا  اریز  تسا ،
تاروتـسد رب  سپـس  دومن و  دزـشوگ  اه  نآ  هب  ار  اه  ناسنا  تیدبا  دیاب  ادتبا  دـناد ؟ یم  گرم  ات  دـلوت  زا  ار  دوخ  تعـسو  هک  درک 

.ددرگ لصاح  مزال  هجیتن ي  ات  درک  دیکأت  مالسا 

ییاه فیلکت  دنرضاح  اه  ناسنا  یتقو  اهنت  اریز  تسا ، ینتفریذپ  ناسنا  یقیقح  تخانش  ساسارب  طقف  یقطنم  ياهدیابن  اهدیاب و  - 4
.دوش یم  افوکش  ناسنا  داعبا  زا  دُعب  مادک  فیلاکت  نآ  ماجنا  اب  داد و  نت  اه  نآ  هب  دیاب  ارچ  دوش  مولعم  ناشیارب  هک  دنریذپب  ار 

فده اب  ًاقیقد  تسا و  قح  یهلا و  یماظن  یتسه ، رد  دوجوم  ماظن  دوش  یم  مولعم  ًالوا : دوش ، هتخانش  تسرد  ناسنا  رگا  میدقتعم  ام 
مکح رد  هک  تسا  ییاه  همانرب  ادخ  ناربمایپ  ياه  همانرب  دوش  یم  مولعم  ًایناث : .تسا  هدمآ  دیدپ  ناسنا  یناحور  داعبا  ندرک  یلاعتم 

(1)« قَْحلا ُهَّنَا  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  ْمِهِسُْفنَا  ِیفَو  ِقافْالا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُرنَس  : » دیامرف یم  نآرق  اتـسار  نیمه  رد  تسا و  اه  ناسنا  ناج  ياذغ 
ملاع رد  هچنآ  هک  دوش  نشور  ناشیارب  ات  میهد  یم  ناشن  ناشدوخ  ناج  رد  ملاع و  قاـفآ  رد  اـه  ناـسنا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  يدوز  هب 

ناسنا نورد  رد  هچنآ  ره  دوش  هجوتم  ات  دنک  هشیپ  ار  یهلا  تیاده  ریـسم  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .تسا  قح  رـسارس  تسه 
یلاح رد  .اه  ناسنا  یقیقح  ياهدادعتسا  ندناسر  تیلعف  هب  تهج  دنتسه  یقیاقح  همه  هدمآ ، دیدپ  نوریب  رد  هچنآ  هدش و  هتشاذگ 

اه ناسنا  دشاب و  طلغ  اه  ناسنا  يریگ  تهج  رگا  هک 
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.دنک یم  ساسحا  دوخ  محازم  ار  ینوریب  تایعقاو  ینورد و  تالاح  زا  يرایسب  دنشاب ، هتشادن  دوخ  زا  یحیحص  تشادرب 

يژولوپورتنآ اب  یمالسا  یسانش  ناسنا  توافت 

(1) يژولوپورتنآ اب  یمالسا  یسانش  ناسنا  توافت 

.دوش یم  رظن  تسا ، هدرتسگ  يّداـم  ندـب  اـت  یبیغ  داـعبا  زا  هک  يا  هدرتسگ  دوجوم  ناونع  هب  ناـسنا  هب  یمالـسا  ِیـسانش  ناـسنا  رد 
بتارم نیرت  یلاع  زا  هک  دسانش  یم  دِحاو » ِّلُک   » کی ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  درگن ، یمن  یتحاس  کت  يدعب و  کت  ار  ناسنا  مالسا ،
هنوگچ هدش و  قلخ  ناسنا  ارچ  هک  تسا  نآ  رس  رب  نخس  مالسا  رد  .ددرگ  یمرب  ادخ  هب  هدش و  عورش  نیّیّلع  یلعا  زا  دوجو و  ملاع 
مالسا رظن  زا  .دشاب  دیاب  هنوگچ  ناطیـش  اب  ینعی  شا  یلماکت  دض  لماوع  اب  وا  هطبار ي  دنک و  فرطرب  دیاب  ار  شا  یقیقح  ياهزاین 

.دـنک یمن  جراخ  ندوب  دـحاو  زا  ار  وا  ریثک ، ِمزاول  داعبا و  نآ  هک  یلاح  رد  نوگانوگ  مزاول  داـعبا و  اـب  تسا  تقیقح  کـی  ناـسنا 
دروم نآ  زا  يداعبا  دریگ و  یم  رارق  شیامزآ  ّسح و  هدودحم ي  رد  هک  تسا  رظن  دروم  یناسنا  کیژولویزیف ،» ِیـسانش  ناسنا  » رد

رگا تسا و  كرتشم  ناویح  اب  هک  دریگ  یم  رارق  هعلاطم 
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ياـهدربراک خـیرات  لوـط  رد  حالطـصا  رد  .تسا  یـسانش ” ناـسنا   “ ياـنعم هـب  تـغل  رد  ( anthropology  ) يژولوپورتـنآ - 1
ای یعامتجا  مولع  ياه  هخاش  زا  یکی  رضاح ، رـصع  رد  یهاگـشناد  یملع و  لفاحم  رد  نآ  جیار  يانعم  یلو  تسا ؛ هتـشاد  یفلتخم 

دنویپ اه ، ناسنا  يدنب  هدر  نآ ، یگدـنکارپ  تیعمج و  عیزوت  ناسنا ، شیادـیپ  أشنم  دـننام  یلئاسم  هب  هک  تسا  یبرجت  یناسنا  مولع 
ناسنا هک  نیا  حیـضوت  .دزادرپ  یم  یبرجت  شور  اب  گنهرف  عوضوم  یعامتجا و  طباور  یطیحم و  یکیزیف و  ياـه  یگژیو  اـهداژن ،

.درک میسقت  ینید  یفسلف و  ینافرع ، یبرجت ، یسانش  ناسنا  هب  شور  ساسا  رب  ناوت  یم  ار  یسانش 
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.دوش یم  ّرثأتم  ندب  زا  هک  تسا  يّدح  نآ  رد  دیآ  یم  نایم  هب  نخس  ناسنا  یناور  تالاح  زا  مه 

هیام هب  يوحن  هب  ار  ناسنا  یناور  یحور و  ياه  لمعلا  سکع  همه ي  تسا  ددـص  رد  کیژولویزیف  یـسانش  ناسنا  اـی  يژولوپورتنآ 
« نیوراد  » هک تسا  رظنم  نیا  اب  اتـسار و  نیمه  رد  .دراگنیب  ناسنا  تقیقح  همه ي  ار  ناسنا  تعیبط  دنک و  طوبرم  ناسنا  يّدام  ياه 

تیصخش همه ي  ناسنا  تعیبط  عبط و  هاگن  نیا  رد  تسا .» وا  یعیبط  باختنا  زا  يا  هولج  دنک  یم  رشب  هک  يراک  ره  : » تسا یعدم 
دازآ هک  تسا  ناسنا  نیا  تسا ، َملاع  روما  همه ي  روحم  ناسنا ، نیمه  مسیناموا  بتکم  رد  هک  نانچمه  دـهد  یم  لیکـشت  ار  ناسنا 

تسوا و یگدنز  روحم  دنوادخ  تسادخ و  هدنب ي  هک  مالـسا ، ِناسنا  ِسکعرب  .دنک  یم  يراذـگ  شزرا  یهلا  ياهدـیق  همه ي  زا 
، دهاوخب ددم  وا  زا  دـنک و  هیکت  ادـخ  هب  دـیاب  دوخ  تداعـس  يارب  تسا و  یهلا  تاقولخم  زا  یقولخم  ملاع  هّیقب ي  لثم  مه  وا  دوخ 

.دراد یّصاخ  ّتیمها  ادخ  هفیلخ ي  ناونع  هب  ناسنا  نیمه  لاح  نیع  رد 

ًاـساسا داعم  أدبم و  دوش و  یم  يزیچ  ره  شزرا  دح و  هزادنا و  هدننک  نییعت  اهدـیاب و  اه و  تسه  روحم  ناسنا  مسیناموا  بتکم  رد 
و تسا ، ینتـساوخن  یعیبط  ِناسنا  يارب  هچنآ  ینعی  دب »  » بتکم نیا  رد  .تسا  ملاع  روحم  وا  ياه  لیم  ناسنا و  ندب  اریز  درادن ؛ انعم 
هیاپ و اه  ناسنا  لیم  زج  رگید  ياج  رد  روما  ِيدـب  یبوخ و  رایعم  تسا ؛ ینتـساوخ  کـیژولویزیف ، ِناـسنا  يارب  هچنآ  ینعی  بوخ » »

کیژولویزیف ِناسنا  ّدح  رد  ار  ناسنا  هک  يرشب  قوقح  دوش ، یم  رکّذتم  رشب » قوقح   » ار یناسنا  نینچ  قوقح  .درادن  ساسا 

30 ص :

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا یتوکلم  تقیقح  یتراـکد  يژولوپورتنآ  رد  یتح  .وا  یلاـعتم  یناـحور و  ياـه  شیارگ  داـعبا و  هب  هّجوت  نودـب  دسانـش ، یم 
نیـشام کی  ًافرـص  تاـناویح  ریاـس  دراد و  حور  هک  تسا  يدوجوم  اـهنت  ناـسنا  تسا  دـقتعم  هک  نیا  اـب  هتفرگ و  رارق  تلفغ  دروم 

حور دشاب و  وا  حور  هنیآ ي  یمدآ  نت  هک  نیا  هن  ندب ، هزوح ي  زا  ادج  تسا  یحور  تسا ، لئاق  ناسنا  يارب  هک  ار  یحور  دنتسه ،
.دیآ باسح  هب  نت  تقیقح 

ار فورعم  اذـل  دوش  یم  هنوراو  دـنیبب  ّقلعت  نیا  زا  دازآ  ار  دوخ  هزادـنا  ره  تسا ، قح  هب  قـّلعت  نیع  ناـسنا  یمالـسا ، هفـسلف  رظن  زا 
هب درادـنپ و  یم  قلطم  لامک  ار  دوخ  اذـل  تسین  شرظنم  رد  قلطم  لامک  عقاو  رد  دـشابن  ناـسنا  رظنم  رد  قح  یتقو  .دـنک  یم  رکنم 

(1) .تسا مدآو  ملاع  ندرک  هژبوس  لصاح  هک  مسیناموا  ینعی  نیا  دزرو و  یم  رابکتسا  قح ، یگدنب  ياج 

ینید فراعم  اب  نآ  طابترا  یسانش و  ناسنا  تّیمها 

(2)« ناهنپ نتشیوخ   » باتک رد 

ملاع رد  دنوادخ  هبناج ي  همه  روضح  دیحوت و  تخانـش  يارب  ییاشگ  هار  دناوت  یم  ناسنا  تخانـش  هنوگچ  هک  تسا  هدـش  نشور 
نافرع و رد  هک  روط  نآ  قح -  يروضح  تخانش  يارب  تسا  یهار  ناسنا ، يروضح  تخانـش  هنوگچ  هک  تسا  هدش  مولعم  دشاب و 

هار یمدآ ، رد  تادوجوم  ِیلوصح  تخانش  دادعتسا  روط  نیمه  دوش -  یم  حرطم  افرع  دوهش 
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یلوصح يروضح و  تخانش  قیرط  زا  یتقو  تسا -  حرطم  مالک  هفـسلف و  رد  هک  روط  نآ  دشاب -  یم  راگدرورپ  یلوصح  تخانش 
یم دنوادخ  تافص  هّجوتم  رارسا ، نآ  تخانـش  اب  یبوخ  هب  تسا ؛ هدش  هداهن  ناسنا  دوجو  رد  یتفگـش  رارـسا  هچ  هک  میدش  هّجوتم 
.دوب یهلا  هفیلخ ي  ناسنا ، نیلّوا  هک  روط  امه ن  ددرگ  یهلا  هفیلخ ي  دـناوت  یم  ادـخ  اب  طابترا  قیرط  زا  ناسنا  هک  اجنآ  اـت  میوش ،

هار اهنت  هک  تسا  نشور  .دـشاب  هتـشاد  یهاگآ  اه  نآ  عیمج  هب  دـشاب و  یهلا  ءامـسا  عیمج  رهظم  ناسنا  ینعی ؛ ندوب  یهلا  هفیلخ ي 
.تسا رارق  نیا  زا  مالسا  رد  یسانش  ناسنا  هاگیاج  تسا و  یهلا  هفیلخ ي  تخانش  تسانسح ، ءامسا  عیمج  عماج  هک  ادخ  تخانش 

، ندـب زا  معا  اه - گنر  همه ي  زا  جراخ  ناـسنا  هک  هدـش  نشور  سفن ، تفرعم  زا  هتکن  هد  حرـش  رد  ناـهنپ » نتـشیوخ   » باـتک رد 
، دـنک ساسحا  ار  دوخ  دـناوت  یم  زیچ ، همه  زا  ناشن  یب  گنر و  یب  شدوخ  تسا و  شدوخ  شدوخ ، طقف  طقف و  داژن -  ترهش و 

: دیوگ یم  هطبار  نیمه  رد  يولوم  هک  يروط  هب 

! هو

منم هک  ناشن  یب  گنر و  یب  هچ 

یک

منم هک  نانچ  ارم  منادب 

« تسه طقف  ادـخ   » هک نیا  میمهف  یم  تسه » طقف  ، » اه ناشن  اه و  گنر  همه ي  زا  جراخ  هک  میدرک  هاـگن  نینچ  نیا  ار  دوخ  یتقو 
تسه مه  نآ  دیراد  تسه  کی  طقف  امـش  هک  ارچ  .تسا  دوخ  ِتسه »  » ِنتفای ادخ ، ِتسه »  » ِنتفای يارب  هار  اهنت  .دراد و  ییانعم  هچ 

.دیتسه قح  هب  لصو  نیع  هک  دینیب  یم  دیتفای  ار  دوخ  تسه  یتقو  .دیبای  یم  ار  نآ  تایهام  میهافم و  زا  دازآ  هک  تسا  ناتدوخ 
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هّجوتم هک  تسامـشرب  نینمؤم ! يا  ینعی   (1)« ُْمْتیَدَتْها اَذإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَیال  ْمُکَـسُْفنَا  ْمُْکیَلَع  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دیامرف یم  نآرق 
یهارمگ دیـشاب ، تیاده  ریـسم  رد  دوخ  تخانـش  اب  امـش  یتقو  تسا ، یهارمگ  رد  هک  سک  نآ  تروص  نآ  رد  دیـشاب ، دوخ  لصا 

.دناسر یمن  ررض  امش  هب  شا 

دوخ رد  دیبایرد و  ار  ناتدوخ  دراد ، دیکأت  هیآ  ردص  رد  نوچ  تسا ؛ تیاده  يارب  یهار  سفن ، رد  لمأت  هک  دـیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا 
دوخ سفن  رد  یتقو  ینعی  دنز » یمن  ررض  امش  هب  ناهارمگ ، یهارمگ  دیشاب ، هدش  تیاده  امش  رگا   » دیامرف یم  سپـس  .دینک  لّمأت 

: دیامرف یم  هک  میراد  یتایآ  هک  نانچمه  .دناسر  یمن  ررـض  امـش  هب  نارگید  تلالـض  رگید  هک  دیـسر  یم  یتیادـه  هب  دـینک  لّمأت 
رد دـندرک ، شومارف  ار  ادـخ  ینعی   (2)« مُهَـسُْفنَا مُهاـْسنَأَف  َهللاوُسَن  ، » دوب دـهاوخ  ادـخ  ندرک  شومارف  بجوم  سفن  نوؤش  زا  تلفغ 

رگا نیاربانب.دوخ  رکف  هب  رگم  دـندوب  زیچ  همه  رکف  هب  اذـل  درب ، ناشدوخ  دای  زا  ار  اهنآ  ادـخ  سپ  .دـندومن  شومارف  ار  دوخ  هجیتن 
رارق شتداعس  ریسم  رد  شیاه  شالت  دوش و  یم  انعم  یب  شدوخ  يارب  یلک  هب  ناسنا  دشابن  رـشب  يرکف  نامزاس  رد  ادخ  هب  تفرعم 

.دریگ یمن 

ار لـیذ  دراوم  هنومن  ناونع  هب  هک  دراد  ینید  فراـعم  اـب  گـنتاگنت  یطاـبترا  سفن  تخانـش  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  همه  اـه  نیا 
: مینک یم  دزشوگ 
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دیحوت اب  نآ  هطبار ي  یسانش و  ناسنا 

کی لّیخت ، لّقعت و  هقطاـن و  ییاـنیب و  لـثم  ییاوق  نتـشاد  نیع  رد  و  تسا ، یتاذ » تدـحو   » ياراد ناـسنا  سفن  میوش  هّجوتم  یتقو 
تـسا شدوخ  تسانیب و  هک  تسا  شدوخ  دنک ، یم  سح  ناسنا  تسا و  ظوفحم  لحارم  نیا  مامت  رد  شا  یگناگی  تسا و  دوجوم 

تخانـش اب  ناسنا  .دنک  یمن  ّرثکتم  ار  يدحا  تاذ  هّیقیقح ي  هّقح ي  تدحو  یهلا ، تافـص  هنوگچ  میمهف  یم  دـنک ، یم  لّقعت  هک 
یم دوش و  یم  رداص  يدحاو  تاذ  زا  عّونتم ، ّرثکتم و  ِلاعفا  نیا  همه ي  هنوگچ  تسا و  ینعم  هچ  هب  یلاعفا  دیحوت  دـمهف  یم  سفن 

، شدوخ زاـب  دراد ، لـّیخت  ییاـیوگ و  ییاونـش و  هک  نیا  نیع  رد  ناـسنا  هک  روـط  ناـمه  .تسوا  تاذ  نیع  قـح  تافـص  هک  دـمهف 
یناـف و اوق  نیا  همه ي  وا  ِتاذ  ماـقم  رد  داد و  تبـسن  نآ  هب  ار  اوق  نیا  ناوت  یم  هک  تسا  تقیقح  کـی  عـقاو  رد  تسا و  شدوـخ 

کی تسا و  تردـق  نیع  تایح و  نیع  ملع و  نیع  تسا ، دوجو  نیع  لامک و  نیع  هک  دـنوادخ  هنوگچ  دـمهف  یمو  دـنا ، قرغتـسم 
.تساراد ار  تافص  نیا  همه ي  هک  تسا  زیچ 

توبن اب  یسانش  ناسنا  طابترا 

، تسین شیب  يرازبا  تقیقح  رد  وا  نت  تسوا و  هقطان ي  سفن  نامه  یبیغ و  دعب  نامه  ناسنا  داعبا  یلـصا  دـُعب  میوش  هّجوتم  یتقو 
هب دنکن ، ندب  ریسا  ار  دوخ  رگا  هک  تسا  نانچ  نآ  وا  نأش  تسا و  قح  اب  طابترا  خنس  زا  ناسنا  یبیغ  دعب  هک  میـشاب  هّجوتم  یتقو  و 

ياه ناسنا  يارب  تّوبن  تیعقاو  اهنت  هن  دبای ؛ یهاگآ  ملاوع  نآ  زا  دشاب و  هتشاد  سامت  بیغ  ملاع  اب  دناوت  یم  یتحار 
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یبن يوس  هب  ور  ناوارف  یـشطع  اب  ملاع ، قیاقح  اب  هدیزگرب  ياه  ناسنا  طابترا  سنا و  هب  هجوت  اب  هکلب  دوب ، دهاوخن  دیعب  هدـیزگرب 
(1) .دیاشگب ام  رب  هدرک  تفایرد  یبیغ  قیاقح  زا  كرابم  دوجو  نآ  ار  هچنآ  ات  میروآ  یم 

هک تسا  تسرد  ددرگ ، یمن  ّیبن  دـش ، فرـصنم  ییایند  یناوهـش و  داعبا  زا  ناسنا  کـی  هک  نیا  فرِـص  هب  هک  دـیراد  تیاـنع  هتبلا 
ّیبن یلو  دبای ، یم  سامت  بیغ  ملاوع  اب  وا  یبیغ  دُعب  تفرگ ، هلصاف  یعرش ، ياه  هیکزت  هلیسو ي  هب  دوخ  یندب  داعبا  زا  ناسنا  یتقو 

ياهددم دنوادخ  دوش و  یم  ققحم  دنوادخ  صاخ  هدارا ي  هب  یّکزم  حور  نآ  ندـش  ثوعبم  قیرط  زا  هک  تسا  يرگیدزیچ  ندـش 
ریغ نیا  ددرگ و  قفوم  مدرم  هب  نید  ِندناسر  ِّتیرومأم  رد  دناوتب  دبایب و  ار  تعیرش  نتفرگ  تیفرظ  ات  دنک  یم  حور  نآ  هب  یّـصاخ 

.تسا بیغ  ملاوع  هب  هّجوت  ای  ینافرع و  دوهش  زا 

یتقایل نینچ  دوش  یم  هّجوتم  هک  دوب  دهاوخ  نیا  تخانش  نیا  جیاتن  زا  یکی  دوش ، هتخانش  تسرد  ناسنا  رگا  هک ؛ نیا  مالک  لصاح 
هلأسم ي نآ  دـنوش ، یم  لـئان  توبن  تثعب و  ماـقم  هب  رفن  دـنچ  یـسک و  هچ  اـما  تسه ؛ ناـسنا  عون  رد  بیغ  ملاـع  اـب  طاـبترا  يارب 

.تسا يرگید 

داعم اب  یسانش  ناسنا  طابترا 

هب تسین ؛ تکرح  لاوز و  لثم  يّدام ، ياه  تیـصاخ  موکحم  تسا و  ندـب  زا  ّلقتـسم  یحور  ياراد  ناـسنا  هک  میـشاب  هّجوتم  یتقو 
میمهف یم  یتحار 
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ضرف داـعم  هلأـسم ي  میوش ، لـفاغ  ناـسنا  داـعبا  زا  يدـعب  نینچ  تخانـش  زا  رگا  تسین و  ریذـپ  گرم  ناـسنا  تقیقح  لـصا و  هک 
هدنز ناسنا  نیمه  رگید  راب  هک  نیا  ضرف  دوش و  یم  یـشالتم  ندرم  اب  هک  دشاب  ندب  نیمه  ناسنا ، رگا  اریز  .دوب  دـهاوخن  یلوقعم 

شحور ندب  لاوز  اب  هک  نیا  رگم  تسا ، يرگید  دوجوم  دوش ، یم  هدنز  ًادـعب  هک  یناسنا  نآ  هکارچ  تسا ؛ یلوقعمان  ضرف  ددرگ ،
ام دییوگ  یم  امش  هک  نیا  دندیسرپ : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  يراّفک  باوج  رد  مه  تهج  نیمه  هب  .دنامب  یقاب 

ربمایپ يا  وگب  : » دومرف دنوادخ  میوش ؟ یم  هدنز  هرابود  میوش و  یم  یشالتم  میریم و  یم  ام  هک  تسا  نینچ  هیـضق  ایآ  میراد ، داعم 
َلِّکُو يذَّلا  ِتْوُْملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتَی  ُْلق  « ؛» دـیوش یمن  یـشالتم  دوباـن و  زگره  دریگ و  یم  ار  امـش  توملا  کـلم  هکلب  تسین ، نینچ 

.تسا ناسنا  نتخانشن  تسرد  تهج  هب  داعم ، نتسناد  دیعب  اب  هطبار  رد  تالکشم  همه ي  هک  دینک  هظحالم   (1)« ...مُِکب

یقالخا لئاسم  اب  نآ  طابترا  یسانش و  ناسنا 

زیچ هچ  تسا و  لامک  وا  يارب  زیچ  هچ  نآ ، هاگیاج  تقیقح و  نآ  هب  تبـسن  ددرگ  یم  مولعم  دوش ، صخـشم  یمدآ  تقیقح  یتقو 
.دوش یم  بوسحم  صقن 

یلاح رد  .دیآ  یم  باسح  هب  ّتیمورحم  يراگزیهرپ  هیکزت و  هنوگره  تسوا ، یکیژولویزیف  ندب  نیمه  ناسنا  تقیقح  همه ي  رگا 
هنوگره تسا ، وا  زیارغ  هدودحم ي  زا  رترب  ناسنا  تقیقح  دوش  نشور  رگا  هک 
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ناـسنا اـت  تفگ : دـیاب  هک  تسا  نیا  .دـیآ  یم  باـسح  هب  ّتیمورحم  دراد ، زاـب  شا  يونعم  تقیقح  زا  ار  ناـسنا  هک  یتسرپ  توهش 
يّدج هیصوت ي  اج  نیمه  .دنام  یمن  رادیاپ  دنیشن و  یمن  دوخ  یلصا  هاگیاج  رد  یقالخا  تارّکذت  دوشن ، هتخانـش  فیرعت و  بوخ 

رکذتم وا  هب  ار  وا  يدبَا  داعبا  ناسنا و  ادـتبا  هک  تسا  نیا  دراذـگب  رادـیاپ  ریثأت  ناناوج  رد  اهنآ  حـیاصن  دـنا  لیام  هک  ینازیزع  هب  ام 
بظاوم قالخا  هزوح ي  رد  مه  یناسنا  نینچ  هک  تسا  طیارـش  نیا  رد  ددرگ ، دوخ  حالـصا  بلاط  شا  يدبا  تایح  يارب  ات  دـنوش 

.دشاب یم  تعیرش  مارح  لالح و  بظاوم  لمع ، هزوح ي  رد  مه  تسا و  دوخ  لیاذر  لیاضف و 

یناسنا مولع  اب  نآ  طابترا  یسانش و  ناسنا 

ار دوخ  هاگیاج  ینعم و  ناسنا ، مان  هب  یعوضوم  ساسا  رب  همه  همه و  تسایس ، داصتقا و  قوقح و  ات  هتفرگ  تایبدا  زا  یناسنا ، مولع 
دیاب هنوگچ  فلتخم  روما  رد  وا  یقوقح  مکح   » دوش مولعم  ات  تسیک »!؟ ناـسنا   » دوش صخـشم  دـیاب  ادـتبا  .دـننک  نییبت  دـنناوت  یم 

تاـکز و نداد  دوش  یم  نشور  تسا »! میقم  نیمز  رد  يزور  دـنچ  هک  ینامـسآ  تسا  يدوجوم  ناـسنا   » دوش مولعم  یتـقو  دـشاب »!
هچره هب  ات  تسا  مزال  وا  يّداـم  داـعبا  نتـسسگ  يارب  تاروتـسد  نیا  دـنک و  یم  دازآ  هداـم  ملاـع  زا  ار  وا  حور  قلعت  هنوگچ  قاـفنا 

کی شیارب  سمخ  تاکز و  نداد  يّدام ، تسا  یندب  اهنت  دنک  روصت  ناسنا  رگا  هک  یلاح  رد  .دشخب  تعرـس  شندش  رت  ینامـسآ 
یناحور و میهافم  یسانش  ناسنا  هزوح ي  رد  یمالسا  ماکحا  همه ي  .دیآ  یم  باسح  هب  يریگ  جاب  تمارغ و 
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! دش دهاوخن  لیدبت  كّرحت  یب  يروص و  تاروتسد  زا  يا  هعومجم  هب  دنایامن و  یم  ار  دوخ  ینارون 

دشخب و یم  ینعم  دارفا  تاکرح  هب  دنک و  یم  فیرعت  تسرد  ار  ناسنا  هک  تسا  هعماج  نآ  یناسنا  مولع  هعماج  کی  تیوه  ساسا 
، یبرغ گنهرف  .دـش  دـهاوخ  ور  هبور  اه  نارحب  عاونا  اب  هعماج  دوش  تلفغ  ناسنا  یتوکلم  هاگیاج  زا  یناسنا  مولع  رد  هچناـنچ  اذـل 

یپ رد  یمالسا  بالقنا  هک  یناسنا  اب  یتیخنـس  چیه  تسا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ینعم  تدش  هب  زورما  هک  هدروآ  هنحـص  هب  ار  یناسنا 
.دنک یم  یگناگیب  ساسحا  تسا  نآ  لابند  هب  یمالسا  ماظن  هک  یفادها  هب  تبسن  دنک و  یمن  ادیپ  تسا  نآ 

نآرق رظنم  رد  ناسنا  يدوجو  بتارم 

ار دوخ  تسا ، حرطم  یـسانش  دوخ  ثحابم  رد  هک  يروط  نآ  مه  نآ  يروضح ، هاگن  اب  تسا  مزـال  ناـسنا ، هب  ینآرق  هاـگن  زا  لـبق 
(1) مینک ساسحا 

.دنکن هبلغ  ناسنا  يدوجو  تقیقح  هب  رظن  رب  ناسنا ، هب  یعازتنا  رکفت  ات  میرگنب  ناسنا  هب  نآرق ، هاگن  اب  سپس  و 

ٍلاْصلَص ْنِم  َناْسنِاْلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  اج  کی  .تسا  هدومرف  حرطم  ار  یفلتخم  تاهج  نآرق  تایآ  ناسنا ، تیهام  دروم  رد 
ّریغتم و ناور و  ًالبق  هک  هدیکشخ  یلِگ  اب  ار  ناسنا  عون  تقلخ  ام   (2)« نُونْسَم ٍءاَمَح  ْنِم 
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هب رظن  تایآ  هنوگ  نیا  .لِگ  زا  متسه  يرـشب  قلاخ  نم   (1)« ...نیط ْنِم  ًارََـشب  ٌِقلاخ  ّینإ  : » دـیامرف یم  ای  .میدرک و  زاغآ  دوب ، نّفعتم 
.دراد ناسنا  نیتسخن  أدبم 

نآ زا  ریغ  ایآ   (2)« ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَی  َْملَا  : » دـیامرف یم  دراد و  رظن  رد  هناگادـج  روط  هب  ار  ناسنا  تقلخ  تایآ ، هتـسد  کـی 
تقلخ لحارم  همه ي  دـهد و  یم  شرتسگ  ار  هلأسم  رگید  ياج  رد  ای  دوش ؟ یم  هتخیر  محر  رد  هک  تسا  یبآ  زا  ناـسنا  هک  تسا 
َهَفْطُّنلا اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَّم * ٍراَرَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُهاَْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط * نِّم  ٍَهلاَلُس  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  دنک و  یم  دزـشوگ  ار  ناسنا 

(3)« َنیِِقلاَْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراَبَتَف  َرَخآ  اًْقلَخ  ُهاَنْأَشنَأ  َُّمث  اًمَْحل  َماَظِْعلا  اَنْوَسَکَف  اًماَظِع  َهَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًهَغْضُم  َهَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًهَقَلَع 

نّکمت و نوچ  ناـنز ؛ محر  زا  تسا  تراـبع  نیکَم » ٍرارَق   » .دوـش هدروآ  نوریب  رگید  زیچ  زا  هک  يزیچ  ره  زا  تسا  تراـبع  ِهلالُـس » »
.يزیچ تیبرت  داجیا و  زا  تسا  ترابع  ءاْشنِا »  » .تسا اراد  ار  هفطن  ظفح  ِییاناوت 

زا يا  هصالخ  هدـیکچ و  زا  یّلک ، روط  هب  ار  ناـسنا  زاـغآ ، رد  اـم  هک  تسا  نیا  قح  هقلطم ي  ّتیبوبر  هنومن ي  زا  دـیامرف : یم  هیآ 
ار نآ  هک  نانچمه  دشاب ، نّکمتم  محر  رد  هک  میدرک  يا  هفطن  ار  ناسنا  ام  سپس  میدرک ، قلخ  دوب ، هتخیمآ  بآ  اب  هک  نیمز  ءازجا 

تروص هب  سپـس  میدروآرد و  هتـسب  ینوخ  تروص  هب  ار  بآ  كاـخ و  نآ  سپـس  میدرک ، تسرد  لـگ  زا  يا  هصـالخ  زا  لّوا  رد 
تلاح هک  ار  یتشوگ  ای  هغضُم  نآو  میدرک  لیدبت  هدیوج  تشوگ 
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رگید یقلخ  یلبق  ياه  قلخ  زا  سپ  میدناشوپ و  تشوگ  اه  ناوختسا  نآ  رب  سپـس  میدینادرگ و  ناوختـسا  تشاد ، هدیوج  تشوگ 
نیرتهب هک  ییادخ  تسا  تکرب  رپ  سپ  میدومن  ءاشنا  حور ،»  » مان هب  تسا  يدیدج  زیچ  و  رَخآ ) ًاْقلَخ  ) تسین اه  یلبق  خنس  زا  هک  ار 

.تسا قلاخ 

ِرخآ ات  دوش و  یم  عورـش  محر  رد  هفطن  زا  هک  دراد  ندـب  نیمه  تقلخ  هب  رظن  تایآ  زا  یـضعب  دـییامرف ؛ یم  هظحالم  هک  نانچمه 
تنـس هب  ار  ناسنا  هجوت  دـهد و  یم  ناشن  ناسنا  يدام  دـعب  رد  ار  قح  ریبدـت  تیبوبر و  ریـس  تاـیآ  نیا  .دراد  همادا  ییاـیند  تاـیح 

لیدـعت و زا  دـعب  تسا  یتایح  نآ  دـنک و  یم  ناسنا  زا  يرگید  دـُعب  هّجوتم  ار  ام  تایآ  زا  يدادـعت  .دـنک و  یم  بلج  قح  تیبوبر 
زا دراد و  موادت  زین  وا  ناج  رد  قح  تیبوبر  تنس  هک  دینیبب  ات  .دهد  یم  لیکشت  ار  ناسنا  یناحور  يونعم و  دُعب  هک  ندب ، هیوست ي 

اَذِإَف ٍنیِط * نِم  ًارََـشب  ٌِقلاَخ  یِّنِإ  ِهَِکئاَلَْمِلل  َکُّبَر  َلاَـق  ْذِإ  : » دـیامرف یم  .دوش  یم  نشور  ناـسنا  يارب  تعیرـش  هب  زاـین  هک  تساـج  نیا 
نآ رد  مدرک و  هیوست  لیدعت و  ار  نآ  نوچ  هک  لگ  زا  متسه  يرشب  قلاخ  نم   (1)« َنیِدِجاَس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُّر  نِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو  ُُهْتیَّوَس 

ُهاَنْدَدَر َُّمث  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  : » دیامرف یم  هک  نانچمه  .دینک  هدجـس  وا  رب  هکئالم  يا  امـش  سپ  مدیمد ، محور  زا 
نامه هک  میدرک -  در  هجرد  نیرت  نییاپ  هب  ار  وا  سپس  میدرک ، قلخ  انبم  ماوق و  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  هک  دنگوس   (2)« َنِیِلفاَس َلَفْسَأ 

سب تسا  یماقم  ياراد  ندب ، ياهنم  ناسنا ، ِنَم  ای  حور  ریخا ، هیآ ي  ود  قبط  دشاب - مسج  ندب و  هبترم ي 
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.تسا هدومرف  میْوقَت » ِنَسْحَا   » هب ریبعت  ای  یحوُر » ْنِم   » هب ریبعت  نآ  دروم  رد  هک  فیرش  میظع و 

دراد رظن  تسوا  يونعم  دُعب  نامه  هک  ناسنا  یلصا  تقیقح  لیصا و  دُعب  هب  همه  زا  شیب  ناسنا ، داعبا  همه ي  هب  رظن  نیع  رد  مالـسا 
، تسا حرطم  مالـسا  رد  یـسانش  ناسنا  ناونع  تحت  هچنآ  دناد و  یم  دُعب  نآ  یلاعت  شرورپ و  يارب  يرازبا  هلیـسو و  ار  داعبا  هّیقب  و 

دروم ندـب  لباقم  رد  ار  حور  ياه  لـمعلا  سکع  هک  تسا  حرطم  یـسانش  ناور  رد  هک  ناـنچنآ  هن  تسوا ، یناـحور  دـُعب  تخاـنش 
ّدح یـسانشناور  دوش و  یم  ّرثأتم  ندب  زا  دراذگ و  یم  رثا  ندب  رب  ندـب ، هب  شقّلعت  تلع  هب  ناسنا  حور  اریز  .دـهد  یم  رارق  هعلاطم 
رد هک  تسا  یـسانش  ناسنا  زا  ریغ  نیا  دـهد و  یم  رارق  هعلاطم  دروم  شندـب  هب  تبـسن  ار  ناـسنا  حور  لـمعلا  سکع  زا  يدودـحم 

دروـم سفن  تفرعم  رد  هک  یتاذ  تدـحو  ّتیعماـج و  ءاـقب و  دّرجت و  بتارم  هب  یـسانشناور  رد  .دریگ  یم  رارق  ثحب  دروـم  مالـسا 
.دوش یمن  رظن  تسا ، ثحب 
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یناسنا رهوگ 

ندب ندوب  رازبا  حور و  تقیقح 

ار حور  تقیقح  ناـسنا  اـت  و  تسا » حور  تقیقح  هب  تفرعم  ورگ  رد  یگدـنز  یقیقح  تخانـش   » هک تـسا  تامّلـسم  زا  نخـس  نـیا 
تهج نیمه  هب  دسانشب و  لماک  تریصب  اب  ترخآ  َملاع  رد  ینعی  ندب  زا  دعب  ار  حور  تایح  همادا ي  دناوتب  تسین  نکمم  دسانـشن ،

ملاع هب  يا  هچیرد  هک  گرم -  میسانشن ، ار  سفن  ات  تسا و  ترخآ  تخانـش  قح و  تفرعم  دیلک  سفن  تفرعم  مینک  یم  دیکأت  زاب 
.دنام دهاوخ  یقاب  نامیارب  مهبم  ِسوباک  کی  لوهجم و  کی  ناونع  هب  تسا -  بیغ 

یسک زا  متفگش  رد  (1)« ُهُبلْطَیالَف ُهَسْفَن ، َّلَضَا  ْدَق  ُهَتَّلاض َو  ُدِْشنَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نیدّحوملا  ماما 
شا هدشمگ  لابند  هب  هک 
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.تسین نآ  يوجتسج  رد  یلو  هدرک  مگ  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دیوجب ، ات  ددرگ  یم 

ندب زا  ریغ  ناسنا  هقطان ي  سفن  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  میبای ، یم  اونـش  انیب و  ندب - نیا  نودـب  باوخ -  نیح  رد  ار  دوخ  ام  هک  نیا 
(1) .تسا سفن  هب  طوبرم  تاکاردا  هیلک ي  تسا و  وا 

رب لیلد  نیرتهب  دـنک  یم  كاردا  ار  دوخ  ندـب  سکره  هک  نآ  فرِـص  هک  تفگ  ناوت  یم  زین  یلقع  ناـهرب  ناونع  هب  نیا  رب  هوـالع 
ساسحا ار  یلدنـص  کی  امـش  یتقو  ًالثم  كِردُم .» دزن  كَردُم  روضح  : » زا تسا  ترابع  كاردا  اریز  تسا ؛ ندب  زا  سفن  تریاغم 

، تروص نآ  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  كرد  ار  تروص  نآ  دیراد و  دوخ  دزن  رد  ار  یلدنص  نیا  زا  یتروص  امـش  عقاو  رد  دینک ، یم 
ياه ّتیلاعف  تاکرح و  مامت  ندب و  ناسنا ، ِسفن  هک  دـینک  هظحالم  لاح  دـینک -  یم  كرد  ار  نآ  امـش  نوچ  تسا -  امـش  زا  ریغ 

سفن ینعی  تسا ؛ ندب  یکیژولویزیف  ياه  ّتیلاعف  زا  ریغ  ندـب و  زا  ریغ  سفن ، هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیا  دـنک و  یم  كرد  ار  ندـب 
تـسین نامه  دنک  یم  كرد  هک  نآ  و  تسا » كَردم  زا  ریغ  كِردم ،  » دش ضرع  هک  روط  نامه  نوچ  .ندب  زا  ادـج  تسا  یتیعقاو 

.دوش یم  كرد  هک 

تـالاح اوق و  نیا  هعومجم ي  سفن  هک  تفگ  ناوت  یم  دراد ، ّرثـکتم  ياوق  تـالاح و  ناـسنا  سفن  هک  نیا  هب  هّجوت  اـب  اـیآ  لاؤـس :
؟ تسا

دوخ سفن  هب  ار  اه  نآ  همه ي  ام  یلو  تسا  ییاـنیب  ییاونـش و  لـثم  فلتخم ، ياوق  ياراد  سفن  هک  نیا  نیع  رد  اریز  ریخ ؛ باوج :
، میهد یم  تبسن 
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.تسا هنحص  رد  دحاو  دوجوم  کی  ناونع  هب  سفن  دوخ  لحارم  نیا  همه ي  رد  و  مدینش ؛» نم   » و مدید » نم  :» مییوگ یم  ینعی 

همه همه و  تکرح ، سح و  هیذغت و  ّومن و  لثم  یناسفن ، ياهورین  ینامسج و  ياوق  هّیلک ي  هک  تسا  يا  هقطان  سفن  ياراد  ناسنا 
دـنا و هتفرگ  رارق  شدوجو  هطیح ي  رد  نآ  ِياوق  هّیلک  هک  دـشاب  یم  یعماج  تقیقح  هقطان  سفن  تسا و  سفن  نامه  وترپ  نوئش و 
، ییانیب هّوق ي  هبترم ي  رد  لایخ و  هّوق ي  ماـن  هب  لـّیخت  هبترم ي  رد  هلقاـع و  هّوق ي  ماـن  هب  لّـقعت ، رکف و  ِتردـق  رظن  زا  هک  تسوا 

یم روهظ  نطوم ، نآ  ساسا  رب  ینطوم  طیارـش و  ره  رد  هک  تسا  تقیقح  کی  ینعی  تسا ؛ هدنونـش  ییاونـش ، هبترم ي  رد  هدننیب و 
.دیهد یم  تبسن  ناتدوخ  هب  ار  ییانیب  ینعی  مدید » نم  » دییوگ یم  امش  مه  تهج  نیمه  هب  دنک و 

سفن ياوق  هاگیاج 

تانوئـش و تالآ و  هکلب  دنتـسین ، سفن  ءازجا  سفن  ياوق  سپ  تسا ، یتاذ  تدـحو  ياراد  هدوب و  طیـسب  دوخ  تاذ  رد  سفن  نوچ 
يرگید سفن » ِیتابن  هبترم ي  ای  ّومن و   » هبترم ي یکی  دـش ؛ لئاق  هبترم  هس  سفن  يارب  ناوت  یم  یلو  .دـنا  سفن  فلتخم  ياه  عاعش 

(1) «. سفن ِیناسنا  هبترم ي  ای  لّقعت  رّکفت و   » هبترم ي مه  یکی  و  سفن » ِیناویح  هبترم ي  ای  تکرح  ساسحا و   » هبترم ي

داعبا هتبلا 
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یناسنا سفن  نوچ  اهتنم  یگناگی ، تروص  هب  هکلب  ادـج  ادـج  یگناگدـنچ و  لکـش  هب  هن  یلو  دراد  دوخ  اب  ار  بتارم  نآ  یناـسنا ،

دـص هک  نوچ  حالطـصا ؛ هب  دوش ، یم  مه  یتابن  یناویح و  سفن  لثم  سوفن  هلزان ي  بتارم  لـماش  تسا ، سوفن  ریاـس  زا  رتدـیدش 
.تسام شیپ  مه  دون  دیآ ،
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یناسنا سفن  فالخرب  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  یـصخش  تقیقح  دـنور و  یم  نیب  زا  ندـب  نتفر  نیب  زا  اب  سفن  یناویح  یتابن و 
تسا و یهلا  يا  هعیدو  هکلب  دورب ، نیب  زا  هّدام  نتفر  نیب  زا  اب  ات  هدوبن  هّدام  دوجو  عبات  یناسنا  سفن  دوجو  اریز  .دـنام  یم  یقاـب  هک 

.تسا یهلا  ءاقب  هب  یقاب  اذل  دراد و  ار  یهلا  تقیقح  دیشروخ  زا  ینارون  وترپ  مکح 

سفن نآ  هفلتخم ي  نوئـش  زا  همه  سفن ، ياوق  هّیلک ي  دراد و  سفن  کـی  یندـب  ره  هک  تسا  نآ  دوش  دـیکأت  نآ  رب  دـیاب  هچ  نآ 
سفن نوچ  تسین و  راک  رد  یگناگود  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  دیـشروخ  هفلتخم ي  نوئـش  زا  همه  هک  دیـشروخ  ياهوترپ  لـثم  دـنا ،
ضرع هک  نانچمه  یهلا و  تاذ  ّتیعماج  تدـحو و  ریظن  تسا  یتّیعماج  تدـحو و  ياراد  هّداـم ، زا  دّرجم  یـسدق و  تسا  يرهوج 

.دنک یمن  لتخم  ار  شا  یتاذ  تدحو  هقطان  ِسفن  ياوق  ترثک  دش 

سفن لیمکت  لحارم 

هّوقلاب دـنچ  ره  تسا ، ّومن  دـشر و  ياراد  تسا و  یتابن  هبترم ي  رد  تسا ، ردام  محر  رد  نینج  تروص  هب  هک  ینامز  ات  هقطان  سفن 
یلو درادـن ، ندـش  ناسنا  يارب  هّوقلاب  هبنج ي  هایگ  اریز  تسا ، شا  هّوقلاب  هبنج ي  نیمه  رد  هایگ  اب  شقرف  دوش و  ناـسنا  دـناوت  یم 

ّتیناویح طیارـش  دش ، ّدلوتم  ناسنا  هک  نیمه  .دراد  دوخ  رد  ندـش  ناسنا  يارب  هّوقلاب  يا  هبنج  دوخ ، ِیتابن  هبترم ي  رد  هقطان  سفن 
سح و ياراد  تسا و  عمج  وا  رد  لعفلاب  تروص  هب 
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يو رد  ورین  نیا  رگا  دـش و  دـهاوخ  لعفلاب  ِناـسنا  تفر ، تقیقح  يوجتـسج  هب  لّـقعت  رّکفت و  يورین  اـب  نوچ  دـشاب و  یم  تکرح 
دهد همادا  بوخ  ار  ریسم  رگا  دبای ، یم  قّقحت  يو  رد  یناسنا  لئاضف  هکلم ي  .دیسر  يونعم  غولب  دشر و  ّدحرـس  هب  تفای و  لماکت 

.دیسر دهاوخ  يا  هلحرم  نینچ  هب  یگلاس  لهچ  دودح  رد 

رب دوش و  زوریپ  دنناطیش ، نایرکـشل  هک  توهـش »  » و بضغ »  » رکـشل رب  نآ  هلیـسو ي  هب  دیاب  هک  دراد  ملع »  » مان هب  يرکـشل  سفن ،
ملع و هب  درک و  تلفغ  ناسنا  رگا  یلو  .دریگ  راک  هب  لقع  ملع و  ساسا  رب  ار  توهش  بضغ و  ات  دبای  ّطلست  دوخ  ِتوهـش  بضغ و 

یم اه  نآ  روهقم  شدرخ  لقع و  دـنوش و  یم  هریچ  وا  رب  توهـش  بضغ و  تفرگن ، کمک  يونعم  ياهورین  زا  دـیئارگن و  تمکح 
تهج ًامامت  ار  شا  هشیدـنا  و  دراد ، رارق  شبـضغ  توهـش و  تمدـخ  رد  شلقع  ینعی  تسا ، هدـش  هابت  سفن  لاح ، نیا  رد  ددرگ و 

ْمَک : » دنیامرف یم  هطبار  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نیدّحوملا  ماما  .دریگ  یم  راک  هب  بضغ  توهش و  ياه  شیارگ  ندش  هدروآرب 
َناطیَّشلا اوُذَخَِّتا  : » دـنیامرف یم  زاب  .دنتـسه و  ریـسا  سوه  نامرف  ریز  هک  ییاه  لقع  رایـسب  هچ   (1)« ٍریِمَأ يَوَه  َتْحَت  ٍریِـسَأ  ٍلْقَع  ْنِم 

درگن یم  نانآ  ياهمشچ  اب  ناطیش )  ) سپ...دنتفرگ دوخ  راک  كالم  ار  ناطیـش   (2)« مِِهتَنِـسلَِاب َقَطَن  مِِهُنیعَِاب َو  َرَظَنَف  ...ًاکالم  مِهِرمَِال 
.دیوگ یم  نخس  ناشنابز  اب  و 
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تاسوسحم كاردا  یگنوگچ 

دوش ّتقد  رگا  یلو  دـنوش ، یم  ّرثأتم  نآ  زا  ندـب  رد  دوجوم  ياوق  ندـب و  هک  دـنک  یم  كاردا  ار  ییاـهزیچ  سفن  هک  تسا  مّلـسم 
قلخ شیوخ  تاذ  رد  جراخ ، رد  دوجوم  تروص  هیبش  یتروص  دوخ ، هقاـّلخ ي  يورین  اـب  سفن  هک  تسا  نیا  كاردا  ینعم  ًاـتقیقح 
هدرک يرادرب  ریوصت  تروص ، نآ  زا  مشچ  هک  یتروـص  نآ  اـب  تسا  بساـنم  سفن ، طـسوت  هدـش  قـلخ  ِتروـص  نیا  هک  دـنک  یم 

رد کچوک  رایسب  یتروص  یجراخ  ِئـش  زا  ام  ًالوا ؛ اریز  تسا ، هدرک  قلخ  هک  دنک  یم  كرد  ار  یتروص  نآ  سفن  عقاو  رد  .تسا 
، باـصعا قـیرط  زا  ریوـصت  نآ  زا  هیکبـش ، ِدرز  هّکل ي  يور  رب  یجراـخ  تروـص  نآ  ساـکعنا  زا  سپ  ًاـیناث ؛ مـیراد ، دوـخ  مـشچ 
زا يا  هعوـمجم  دوـخ  زغم  رد  یجراـخ  تروـص  نآ  زا  اـم  هک  ینعم  نیا  هب  .دـسر  یم  زغم  هب  یکیرتـکلا  تـالاقتنا  زا  يا  هعوـمجم 

دوخ سفن  طسوت  ار  یجراخ  ئش  تروص  ام  لاح  نیا  اب  درادن و  یجراخ  تروص  نآ  اب  یتهابـش  چیه  هک  میراد  توافتم  ياهرپمآ 
یجراخ ئش  تسا و  هدرک  قلخ  سفن  هک  تسا  یتروص  نآ  سفن  ِیقیقح  سوسحم  مییوگ  یم  تهج  نیمه  هب  و  مینک ، یم  كرد 

.دنک قلخ  دوخ  رد  ار  تروص  نآ  سفن ، ات  تسا  يّدِعُم  طیارش و 

ریغ هدـیدپ ي  کی  دوش  یم  داـجیا  یجراـخ  ئـش  زا  اـم  نهذ  رد  هک  یتروص  و  كاردا »  » ِلـمع هک  تسا  هتکن  نیا  رت  مهم  همه  زا 
رد دوجوم  ِتروص  ِیقیقح  ّتلع  هک  تفریذـپ  ناوت  یمن  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  دـناوت  یمن  هّداـم  لولعم  هّداـم ، ریغ  تسا و  يّداـم 

ات تسا  هّدعم  تلع  یجراخ  ِيدام  هدیدپ ي  هکلب  .دندوجوم  نهذ  زا  جراخ  رد  هک  دنشاب  يّدام  تادوجوم  نیمه  ام  ِنهذ 
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.دنک داجیا  دوخ  رد  یجراخ  ئش  تروص  قباطم  یتروص  الاب ، َملاع  يدابم  کمک  هب  سفن 

سفن تقیقح 

(1) سفن تقیقح 

دراد و تعـسو  لّقعت  هلحرم ي  ات  ساـسحا  زا  تسا و  عیـسو  يدوجوم  شیوخ ، تقیقح  تاذ و  رد  هک  تسا  يرهوج  هقطاـن  سفن 
و تسا -  نیوکت  لیاوا  رد  هک  ددرگ -  یم  دّحتم  رهاظ  ِّسح  اب  یهاگ  ددرگ ، دّحتم  دناوت  یم  دوجو  بتارم  زا  يا  هبترم  ره  اب  اذـل 
رد ار  تاسوسحم  رَوُص  دـناوتب  هک  تسا  ینامز  رد  تلاح  نیا  دوش و  یم  دـّحتم  لایخ  اب  دـسرب ، لـّیخت  هلحرم ي  هب  هک  ماـگنه  نآ 

هلحرم هب  نوچ  و  تاناویح -  يارب  یّتح  تسا و  نکمم  اه  ناسنا  همه ي  يارب  هلحرم  نیا  هک  دـنادرگ -  لّیختم  لـّثَمُم و  دوخ  نهذ 
دّرجت زا  هتـسناوت  هتـشگ و  دّرجم  يرهوج  یناـسنا ، سفن  تشگ ، رـضاح  وا  ربارب  رد  ءایـشا  هّیلقع ي  تقیقح  رَوُـص و  هک  دیـسر  يا 

یم یعقاو  يّدج و  ار  ینعم  ملاع  هک  ردق  نآ  هدش و  دازآ  يّدام  قیالع  هنوگره  زا  لاح  نیا  رد  دـبای ، تسد  یقیقح  دّرجت  هب  یبسن 
.دبای یمن  یعقاو  يّدج و  ار  هّدام  سح و  ملاع  دبای ،

یم تّدـش  يدوجو  رظن  زا  دوش و  یم  داجیا  توافت  سفن  تاذ  رد  ًاتقیقح  تاـجرد ، نیا  زا  کـی  ره  یط  اـب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
یم لّوحت  هک  یـسفن  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ توافتم  لماک  ناسنا  کی  سفن  اب  دوخ  تاذ  رد  كدوک  کی  ِسفن  هک  يروط  هب  دبای ،

.دنشاب هتفرگ  الط  هک  یگنس  لثم  هن  دشاب  هدش  الط  هک  تسا  یگنس  لثم  دوش  یم  لماک  دبای و 
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هچناـنچ دوش و  یم  لزاـن  نآ  رب  لـقع  ِنامـسآ  زا  هک  تسا  یتاـکاردا  مولع و  لوـبق  يارب  هداـمآ  هک  تسا  ینیمز  لـثم  سفن ، لَـثَم 
یم شدـنزرف  هب  هک  میراد  نامقل  زا  هطبار  نیمه  رد  .ددرگ  یم  یناحور  دوخ  ماقم  رد  دـهدن ، تسد  زا  ار  قیاقح  نآ  لوبق  طـیارش 

تمکح رون  اب  ار  اه  ناـج  اـه و  بلق  دـنوادخ   (1)« ءامَّسلا ِِلباِوب  ضْرَالا  ییْحی  اَـمَک  ِهَمْکِْحلا  ِرُوِنب  َبُولُْقلا  ییْحی  هللا  َّنِاَـف  : » دـیامرف
سفن يدوجو  هجرد ي  تمکح  رون  اب  هک  ینعم  نیا  هب  .دـنادرگ  یم  هدـنز  نامـسآ  ِناراب  اب  ار  نیمز  هک  ناـنچمه  دـنک ، یم  هدـنز 

.رون ندش  رتدیدش  لثم  ددرگ  یم  رتدیدش 

ناسنا حور  لصا 

هدامآ و هفطن  نآ  ندـب  نوچ   (2)« َنیِدِـجاَس َُهل  اوُعَقَف  یحوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن   َ ُُهْتیَّوَس َو اذإَف  : » دـیامرف یم  هکئالم  هب  نآرق  رد  دـنوادخ 
: دیامرف یم  هک  نیا  یکی  تشاد ؛ رظن  ّدم  ار  هتکن  ود  دیاب  هیآ  نیا  رد  .دینک  هدجـس  نآ  هب  مدیمد  نآرد  دوخ  حور  زا  دش و  لداعتم 

يا هلزان  تروص  ناسنا  حور  هک  انعم  نیا  هب  یحوُر »  » دومرفن یحوُر » ْنِم  : » دومرف نوچ  .ادـخ  حور  هن  و  تسادـخ » حور  زا   » ناسنا
نیرت میظع  دـنوادخ و  تاـقولخم  زا  تسا  یقوـلخم  حور ،  » دیـشاب هتـشاد  تیاـنع  دـیاب  هک  نیا  رگید  هتکن ي  تسا و  ادـخ  حور  زا 

تسا و لیئربج  زا  ریغ  حور  : » هک میراد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  .تسا » دنوادخ  قولخم 
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: دیامرف یم  هک  يا  هیآ  هب  دننک  یم  دانتسا  ترـضح  سپـس   (1)« هکئالملا َنِم  ُمَظْعَا  تسا  یقولخم  حور  تسا و  هکئـالم  زا  لـیئربج 
.دنک یم  لزان  تسادخ ، رما  زا  هک  یحور  کمک  هب  ار  هکئالم  دنوادخ   (2)« ِهِْرمَا ْنِم  ِحوُّرلِاب  َهَِکئالَْملا  ُلِّزَُنی  »

مه ردق  هروس ي  رد  .دنتـسه و  حور  نآ  یّلجت  هکئالم  تسا و  لصا  حور  ینعی  دنوش ؛ یم  لزان  حور  کمک  هب  هکئالم  ًالوا ؛ سپ :
یم لزان  بش  نآ  رد  هکئالم  اهنت  هن  هک  تسا  مهم  ردـق  نآ  ردـق  بش  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  ...ُحوُّرلا » ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  : » دومرف هک 

.دوش یم  لزان  یبش  نینچ  رد  شقیمع ، ریثأت  همه  نآ  اب  مه  حور  هکلب  دنوش ،

امَّنإ : » دیامرف یم  ادخ  رما  فیـصوت  رد  سی  هروس ي  هیآ ي 83  رد  تسادـخ ، رما »  » زا حور  نآ  ینعی  ِهِْرمَا » ْنِم  : » دـیامرف یم  ًایناث ؛
دیوگب هک  نیا  لثم  دوش ، دوجوم  يزیچ  ات  دنک  هدارا  هک  نیمه  هک  تسا  نینچ  ادخ  رما  نوُکَیَف » ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَا  ًاْئیَـش  َدارَا  اذإ  ُهُْرمأ 

ریغ ياه  هدیدپ  دروم  رد  ادـخ  ِرما »  » هزوح ي هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  .يرازبا  هنوگره  نودـب  جـیردت و  نودـب  .دوش  یم  وشب ،
ملاع صوصخم  هک  یـصاوخ  میمهف  یم  تسادـخ » رما  زا  حور  : » دـیامرف یم  ثحب  دروم  هیآ ي  رد  هک  ییاج  نآ  زا  تسا و  يداـم 

.درادن هار  يدام ، ریغ  دوجوم  کی  ناونع  هب  حور  رد  بیکرت ، جیردت و  لثم  تسا  هدام 

50 ص :

ص 44. ج 25 ، راحب ، - 1
هیآ ي 2. لحن ، هروس ي  - 2

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_50_2
http://www.ghaemiyeh.com


هجو نامه  ینعی  دشاب  یم  یهلا  تافص  ءامسا و  همه ي  لماح  تسا و  یهلا  هکئالم ي  قوف  هک  تسا  حور  نیمه  ناسنا  لصا  ًاثلاث ؛
دوخ زا  تسا و  دوجوم  قح  داجیا  هب  یهتنم  دـشاب ، یم  تـالامک  همه ي  عماـج  یهلا ، هفیلخ  ناونع  هب  دوجو  ملاـع  رد  هک  تسا  هللا 

« حور  » هک دهد  یم  ناشن  نیا  درک ، بوسنم  دوخ  هب  ًامیقتـسم  ار  حور  یحور »  » نتفگ اب  روکذم  هیآ ي  رد  دنوادخ  .درادن  يدوجو 
ربخ اه  نیا  همه ي  و  یْتَیب » : » دومرف داد و  تبسن  دوخ  هب  ار  هبعک  هناخ ي  هک  نانچمه  .تسا  رادروخرب  یصاخ  ماقم  زا  ادخ  دزن  رد 

.تسا دنوادخ  دزن  یصاخ  تفارش  ياراد  یناسنا  ِحور  لصا  هک  دراد  نآ  زا 

یم تیاکح  نآ  زا  تروص  نیا  هب  نآرق  هک  تسا  وا  هزیرغ ي  ندب و  هّدام و  ماقم  ای  نیلفاس » لفـسا  ، » ناسنا ِییایند  يوس  نیا  ًاعبار ؛
میدرک قلخ  ماوق  نیرتـهب  رد  ار  ناـسنا   (1)« َنِیِلفاَس َلَفْـسَأ  ُهاَنْدَدَر  َُّمث  ٍمیِْوقَت *  ِنَسْحَأ  ِیف  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  : » دـیامرف یم  هک  دـنک 

هقلح ود  نیا  نیب  رد  سک  ره  تسا و  قح  هب  ِبرق  ماـقم  حور و  ناـسنا ، يوس  نآ  .میداد و  قوـس  هجرد  نیرت  نیئاـپ  هب  ار  وا  سپس 
دنک رظن  دوخ  لصا  حور و  فرط  هب  رگا  سکعرب ، دنام و  یم  رود  دوخ  لصا  زا  دنک  رظن  لفـسا  فرط  هب  رگا  تسا ، هدیزگ  لزنم 

.تسا هدیسر  رمث  هب  هک  دنک  یم  ساسحا  دبای و  یم  هدیسر  دصقم  هب  ار  دوخ 

تسا هتفای  لّزنت  حور  ردقنآ  هبترم  نیا  رد  هک  تسا  هدش  لداعتم  هیوست و  ندب  رد  نتفرگ  ياج  حور ، لزنم  هبترم و  نیرخآ  ًاسماخ ؛
شومارف دیابن  هتبلا  .تسا  حور  هتفای ي  لّزنت  تروص  هدش ، هدیمد  ناسنا  ندب  رد  هچنآ  هدش و  ربخ  یب  شا  یلصا  ماقم  زا  ًابیرقت  هک 

قیاقح زا  یتقیقح  یتقو  هک  درک 
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نیا نیع  رد  و  تسا ، ظوفحم  دوخ  ياج  هب  نآ  هیلوا ي  تروص  یلـصا و  هبترم ي  دنک ، لّزنت  يرت  نییاپ  هبترم ي  هب  تادرجم  ملاع 
هبترم رد  رت و  نییاپ  یتروص  رد  دراد ، ار  دوخ  یلصا  تروص  هدوب و  دوخ  یلـصا  هبترم ي  رد  تقیقح  نامه  ای  دوجوم و  نامه  هک 
یلوط بتارم  رد  .تسا  تقیقح  نآ  یلـصا  تروص  زا  يا  هولج  هدش ، لزان  تروص  تقیقح  رد  دنک و  یم  یّلجت  مه  يرت  نییاپ  ي 

رت و فیعـض  اه  نآ  هّیلوا ي  تروص  یلـصا و  هرهچ ي  هزادـنا  ناـمه  هب  دـنوش  لزاـن  هک  هزادـنا  ره  دـننک  یم  یلجت  تادرجم  هک 
میهاوخ نشور  یمک  ار  دوجوم  هّیلوا ي  تروص  یلـصا و  هرهچ ي  رتـالاب ، هبترم ي  هب  تشگرب  عوجر و  رد  دوـش و  یم  رتدودـحم 

رتشیب نآ  تقیقح  اب  هتفای و  نشور  شیپ  زا  شیب  ار  دوجوم  ِیلـصا  هرهچ ي  میبای  تسد  رتشیب  ییالاب  هبترم ي  هب  هزادـناره  تفاـی و 
.میوش یم  ور  هبور  تقیقح  نآ  یلصا  هرهچ ي  اب  میراذگب ، رس  تشپ  ار  یّلجت  بتارم  همه ي  رگا  دش و  میهاوخ  انشآ 

هلزان ي بتارم  رد  دوخ ، یلصا  لزنم  رد  رارقتـسا  نیح  رد  ناسنا  تقیقح  ای  حور  دوش : یم  هتفگ  هک  تسا  قوف  هتکن ي  هب  هجوت  اب 
نیا زا  .تسین  يربخ  نآ  تقیقح  زا  ًاـبیرقت  دوش ، یم  رقتـسم  ندـب  رد  هک  هبترم  نیرت  نیئاـپ  رد  هک  دوش  یم  دودـحم  ناـنچنآ  دوخ 

ره یلفاس ؛ ِلفـسا  هرهچ ي  يرگید  یهلا و  یـسدق و  هرهچ ي  یکی  تسا ، هرهچ  ود  ياراد  ناسنا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  بلطم 
یلصا هرهچ ي  اب  يدایز  هلـصاف ي  یلو  تسا  هدشن  ادج  هدیربن و  دوخ  یلـصا  هرهچ ي  زا  لفاس ، ِلفـسا  يوس  هب  لّزنت  رد  هک  دنچ 

.دراد دوخ 

هب دوش ، یم  کـیدزن  دوخ  لـصا  هب  هتفاـی و  ار  دوخ  عقاو  رد  دـنک ، دازآ  لفـسا  لزنم  ندـب و  مکح  زا  ار  دوـخ  ناـسنا  رگا  ًاـسداس ؛
تاذ قیاقح  هک  يروط 
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یم اه  باجح  تشپ  زا  ار  دوخ  تقیقح  لامک ، هب  ریس  ِيادتبا  رد  ناسنا  اریز  .هکئالم  زا  هطـساو  یب  یّتح  دنک ، یم  تفایرد  ار  دوخ 
َحوُر َّنِا  َو  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هطبار  نیمه  رد  تسا و  ور  هبور  دوخ  تاذ  اب  اهتنا  رد  دنک ، تّمه  رگا  یلو  دـنیب ،
عاعـش لاصّتا  زا  تسا  رتدـیدش  ادـخ  حور  هب  نمؤم  حور  لاصّتا   (1)« اِهب ِسْمَّشلا  ِعاعُـش  ِلاصِِّتا  ْنِم  ِهللا  ِحوُِرب  ًـالاصِِّتا  ُّدَـشََال  ِنِمؤُْملا 

زا روبع  رترب و  ِدوخ  يوس  هب  یلو  تسا  دوخ  يوس  هب  دوخ و  رد  دوخ و  زا  تکرح  زا  ترابع  هیکزت  عقاو  رد  .دیشروخ  هب  دیشروخ 
ار یندب  تاقّلعت  ندب و  باجح  رگا  یلو  درادنپ ، یم  حور  هلزان ي  هبترم ي  نیمه  ار  دوخ  رما  يادتبا  رد  ناسنا  .لزان  ِدوخ  باجح 
قح زا  بوجحم  هک  لزان  ِدوخ  تسا ، یلاـع » دوخ   » باـجح لزاـن » ِدوخ   » .دوش یم  ور  هبور  دوخ  زا  يرتـالاب  تقیقح  اـب  دز ، راـنک 

ُباَجِْحلا َو  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچ  نانچ  .تسین  بوجحم  قح  زا  هک  تسا  ناسنا  ِیلـصا » ِدوخ   » باجح تسا ،
دوخ ياه  تیدودحم  زا  قولخم  رگا  اذل  .دنشاب و  یم  وا  قلخ  دوخ  وا ، قلخ  نیب  دنوادخ و  نیب  ِباجح   (2) هُْقلَخ » ِهِْقلَخ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو 

.تسا ناسنا  یسدق  هبنج ي  نامه  تقیقح ، نآ  هک  دوش  یم  ور  هبور  یتقیقح  اب  درذگب 

گرم یگنوگچ  ندب و  اب  هقطان  سفن  هطبار ي 

تاماقم تاهج و  هب  هک  تسا  سفن  .دشاب  سفن  لماح  ندب  هک  نیا  هن  دنک ، یم  لمح  ار  ندب  سفن ، هک  دـش  نشور  لبق  ثحابم  زا 
.دنک یم  ریس  فلتخم 
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ار اـم  یلقع  لوصا  .دـهد  یم  قوس  ـالاب  فرط  هب  ار  نآ  سفن  یلو  دراد ، نییاـپ  هب  لـیم  ناتـسهوک ، بیـش  رد  یعیبـط  روط  هب  ندـب 
زا ینارون  یندب  اب  ملاع  نآ  هب  نآ  دوعـص  هکلب  تسین ، نکمم  يرـصنع  ندـب  نیا  اب  یلعا  ملاع  هب  سفن  دوعـص  هک  دـنک  یم  هّجوتم 

نیا زا  ِّلَجَا  دوخ  هیلاع ي  جرادـم  یط  رد  سفن  ًاساسا  .یناـمرج  رکیپ  زا  یـصالخ  زا  سپ  مه  نآ  تسا ، نکمم  حاورا  ملاـع  خـنس 
فعض ندرم ، یقیقح  ّتلع  دیوگب  هک  یسک  نخـس  مه  دوش و  یم  لطاب  خسانت  مه  هتکن ، نیا  هب  هّجوت  اب  دشاب ، ندب  عبات  هک  تسا 

؟ دنک لولح  رگید  یندب  رد  دوش  یم  هنوگچ  دوبن ، دنمزاین  ندـب  هب  رگید  درک و  دـشر  سفن  یتقو  هکارچ  .تسا  ندـب  یگدوسرف  و 
ندب ندوب  رازبا  هب  هجوت  اب  زین  تسا و  لاحم  خـسانت  سپ  تسا ، لاحم  نیا  ددرگ و  صقان  لیلد  نودـب  هرابود  لماک ، ینعی  راک  نیا 
ریبدت گرم ، ندش  کیدزن  اب  عبّتلاب  و  تسا ، ندب  زا  سفن  لالقتسا  بسک  دوش ، یم  گرم  ثعاب  هچنآ  دوش  یم  نشور  سفن  يارب 

هئـشن ي هب  تسوا  ندـش  کـیدزن  ِیتاذ  لّوـحت  عـقاو  رد  يریپ  ناـمز  رد  ندـب  ِيرغـال  و  دوـش ، یم  رت  مک  سفن  هلیـسو ي  هب  ندـب 
.دوش یم  رتشیب  ندب  رب  فعض  دوش ، رت  کیدزن  لقع  ترضح  هب  رت و  يوق  كاردا  رد  سفن  هچره  و  يورخا ،

میـسن و طسوت  هک  ایرد  يور  رب  تسا  یمکحم  یتشک  لثم  ملاع ، نیا  رد  ناسنا  ندب  نامزاس  دیامرف : یم  هیلع » هللا  همحر  » اردصالم
سفن و ياه  ندیزو  اب  ندب  ِیتشک  دیآ ، یمرد  تکرح  هب  دزو ، یم  داب  هک  يریـسم  رد  دـهد و  یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  داب  شزو 
، دییارگ نوکـس  هب  سفن  هدارا ي  ياه  شزو  دومن و  هقالع  عطق  ندب  زا  سفن  نوچ  دیآ و  یم  تکرح  هب  نآ ، یپرد  یپ  ياه  هدارا 

اّما .تسا و  یعیبط  گرم  ینعم  نیا  دتفا و  یم  تکرح  زا  ندب  ِیتشک 
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یمن یتشک  رب  يریثأـت  داـب  ندـیزو  رگید  دوش ، هراـپ  اـه  ناـبداب  دنکـشب و  یتـشک  دوش ، فّقوتم  داـب  ندـیزو  هک  نیا  ياـج  هب  رگا 
عطق ندب  زا  هقطان  سفن  هجیتن  رد  هک  دنـشابن  سفن  نیمارف  ماجنا  هب  رداق  داسف ، یبارخ و  تهج  هب  ندـب  ءازجا  هک  نآ  لثم  دراذـگ ،

(1)« یمارتخا توم   » ای یعیبط » ریغ  گرم   » ینعم تسا  نیا  دنک و  یم  هقالع 

.تسا هدش  ثحب  لیصفت  هب  ناهنپ » نتشیوخ   » باتک رد  عوضوم  نیا  هتبلا  هک 
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ناسنا یهّللا  هفیلخ  ماقم 

هراشا

لامک هب  هلیـسو ي  اهنت  درادن و  یـشقن  حور  ِتقیقح  رد  تسا ، حور  رایتخا  رد  يرازبا  ناونع  هب  ندـب  هک  نیا  نیع  رد   » دـش نشور 
«. تسین وا  ندب  هب  ناسنا  تمارک  لاح  ره  رد  یلو  دوش  یم  لماک  ندب  يریگراک  هب  اب  حور  تسا و  حور  ندیسر 

اّما دراد  رارق  رترب  يا  هجرد  رد  تاقولخم  ریاس  هب  تبـسن  دوجو  بتارم  رد  ناسنا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  ناسنا  عون  ِینیوکت  تمارک 
دیـشروخ هب  هک  دیـشروخ  دـیدش  رون  هبترم  لـثم  .ینیوکت  يرترب  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  تلاـخد  وا  تاذ  رد  هک  يدادرارق  ِيرترب  هن 

دروم رد  .دشاب  رت  کیدزن  رون  نآ  دنتشاذگ  رارق  هک  نیا  هن  تسا ، کیدزن  دیـشروخ  هب  هک  تسا  نانچ  نآ  ًاتاذ  تسا و  رت  کیدزن 
یهلا هفیلخ ي  ناونع  هب  تهج  نیا  زا  دراد و  يرترب  تمارک و  ًانیوکت  تسا  یهلا  ءامـسا  عماج  نوچ  هک  تسا  روط  نیمه  مه  ناسنا 

َکُّبَر َلاَق  ْذِإَو  : » دیامرف یم  هرقب  هروس ي  تایآرد 33-30  .تسا  حرطم  نآرق  رد 
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َلاَق ََکل  ُسِّدَُقنَو  َكِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحنَو  ءاَمِّدـلا  ُکِفْـسَیَو  اَهِیف  ُدِـسُْفی  نَم  اَهِیف  ُلَعْجَتَأ  ْاُولاَق  ًهَفِیلَخ  ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  ِهَِکئَالَْمِلل 
ْاُولاَق َنِیقِداَص *  ُْمتنُک  نِإ  ءالُؤَه  ءاَمْـسَِأب  ِینُوِئبنَأ  َلاَقَف  ِهَِکئَالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  ءاَمْـسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  َنوُمَْلعَت * اَـم َال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ 
ْمُکَّل ُلقَأ  َْملَأ  َلاَق  ْمِِهئآَمْـسَِأب  ْمُهَأَبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئآَمْـسَِأب  مُْهِئبنَأ  ُمَدآ  اَی  َلاَق  ُمیِکَْحلا * ُمِیلَْعلا  َتنَأ  َکَّنِإ  اَنَتْمَّلَع  اَم  َّالِإ  اََنل  َْملِع  َـال  َکـَناَْحبُس 

رد نم  : » دومرف ناگتـشرف  هب  ربمایپ ! يا  وت  راگدرورپ  یتقو  َنوُُمتْکَت » ُْمتنُک  اَمَو  َنوُدـُْبت  اَم  ُمَلْعَأَو  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ 
وت ام  هک  یلاح  رد  دنک ، يزیرنوخ  داسف و  هک  یهد  یم  رارق  ار  یـسک  نیمز  رد  ایآ  : » دنتفگ نانآ  داد » مهاوخ  رارق  يا  هفیلخ  نیمز 

مالـسلا هیلع  مدآ  هب  ادخ  سپـس  دیناد » یمن  امـش  هک  مناد  یم  يزیچ  نم  : » دومرف ادـخ  میئامن ،» یم  حـیبست  مینک و  یم  سیدـقت  ار 
« دینایوگتسار رگا  دیهد ، ربخ  ناشیا  ءامـسا  زا  ارم  : » دومرف تشاد و  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  اه  نآ  دعب  تخومآ ، ار  ءامـسا »  » همه ي

ربخ ءامـسا  نآ  زا  ار  اه  نآ  : » دومرف مدآ  هب  دنوادخ  .يا » هتخومآ  ام  هب  تدوخ  هک  نآ  زج  میرادـن ، یـشناد  ام  یهّزنم ، وت  : » دـنتفگ
یم متـسه و  نیمز  اه و  نامـسآ  هب  ياناد  نم  هک  امـش  هب  متفگن  ایآ  : » دومرف هکئالم  هب  ادـخ  داد ، ربخ  ناشئامـسا  هب  نوچ  سپ  هد »

»!؟ دیراد ناهنپ  ار  هچنآ  دیراد و  راکشآ  ار  هچنآ  مناد 

نیـشناج هک  تسا  یـسک  نآ  هفیلخ  هک  ییاـجنآ  زا  دوش و  هفیلخ  نیمز  يوررب  مدآ  هدوب  اـنب  لوا  زا  هک : دـیآ  یمرب  قوـف  تاـیآ  زا 
.دشاب هتشاد  ار  ادخ  تالامک  شیامن  شقن  یتهج  زا  نیمز  يور  رب  مدآ  دیاب  دشاب ، هتشاد  ار  وا  شقن  ددرگ و  ْهنَع  ُفَلْخَتْسُم 
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هب هدـش  هتخومآ  وا  هب  هک  ار  یئامـسا  تسناوت  مدآ  نوچ  تشاد و  راهظا  یهلا » ءامـسا  هب  ملع   » ار یهلا  تفالخ  كـالم  قوف  تاـیآ 
.»؟ دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  نم  مدآ ، تفالخ  دروم  رد  متفگن  : » دومرف هکئالم  هب  دنوادخ  درادب ، هضرع  هکئالم 

لثم ءامـسا  زا  یـضعب  هب  دنچ  ره  دندوبن ، اه  نآ  راهظا  ءامـسا و  ِّتیعماج  هب  ملع  ماقم  رد  دنتـسناد و  یمن  ار  ءامـسا  همه ي  هکئالم 
هئارا ار  اه  نآ  دسانـشب و  ًامامت  ار  یهلا  ءامـسا  دـیاب  یهلا  هفیلخ ي  هک  دوش  یم  نشور  نیارباـنب  دنتـشاد  یهاـگآ  سوّدـق  حّوبس و 

.دهد

نیا رب  یتلالد  هیآ  ًالّوا ؛ اریز  تسین ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  صخـش  هب  رـصحنم  یماقم  یهلا  تفـالخ  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم 
نیا تسه ، نیمز  اـت  دوـش و  یم  وا  نادـنزرف  مدآ و  ترـضح  هب  طوـبرم  تسا  حرطم  نیمز  رد  هک  یتفـالخ  ًاـیناث ؛ درادـن ، راـصحنا 

دنتسین هجرد  نآ  رد  هکئالم  هک  تسا  یماقم  هجرد و  ياراد  دش  صخشم  داد و  هئارا  ار  ءامـسا  مدآ  یتقو  ًاثلاث ؛ .دشاب  دیاب  تفالخ 
هدیسر هکئالم  ماقم  هب  تدابع  رثا  رد  هک  ناطیش  دندرک و  هدجس  هکئالم  همه ي  داد و  هکئالم  همه ي  هب  هدجس  روتـسد  دنوادخ  و 

نادنزرف اب  تمایق ، زور  ات  تقو  نآ  زا  تساوخ  هزاجا  ناطیش  دش ، هدنار  ادخ  هاگرد  زا  درکن و  هدجس  درک ، یم  هدجـس  دیاب  دوب و 
، دوب مالسلا  هیلع  مدآ  هب  رصحنم  ءامسا  ماقم  رگا  هک  تسا  نیا  نخـس  لاح  .دراد  زاب  تشهب  ریـسم  زا  ار  اه  نآ  دنک و  ینمـشد  مدآ 
مدآ و ترـضح  هن  تسا و  مدآ  عون  ماقم  یهلا  تفالخ  ماقم  هک  دناسر  یم  همه  اه  نیا  درک ؟ ینمـشد  مدآ  نادنزرف  اب  ناطیـش  ارچ 

.تسا نمشد  ماقم  نیا  اب  ناطیش 
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، باختنا اب  هدارا و  اب  دـنریگ و  یم  هرهب  تمارک  نآ  زا  ای  هک  اه  ناسنا  يارب  تسا  یّـصاخ  تمارک  هاوگ  مدآ ، ندوب  هفیلخ  هلأسم ي 
یمن رظن  نآ  هب  تسه  اه  نآ  رد  تمارک  نیا  دادعتـسا  هک  نیا  نیع  رد  ای  دنناسر و  یم  ّتیلعف  هب  دوخ  ّتیـصخش  رد  ار  تمارک  نآ 

یم هیآ  نیمه  اب  هطبار  رد  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همـالع ي  .دـنیامن  یم  هرهب  یب  ناـشدوجو  یلاـع  تاـجرد  زا  ار  دوخ  دـننک و 
هتـساوخ یلاعت  يادخ  هک  دشاب  يا  هنومن  هلزنم ي  هب  تشهب ، رد  شرـسمه  مدآ و  نداد  لزنم  دـصق  هک  دـسر  یم  رظن  هب  : » دـنیامرف

رد ناسنا  هک  دیامنب  زین  دنک و  مّسجت  لاثم  نآ  اب  دنا  هتـشاد  برق  لزنم  رد  هک  یتمارک  ایند و  هب  ندـش  لزان  زا  لبق  ار  نایمدآ  عضو 
هک اج  نامه  هب  ار  دوخ  دنک  یعس  هک  نیا  ياج  هب  دنک و  یم  رایتخا  ار  مالآ  یگتسخ و  هتشاد ، رایتخا  رد  هک  تمعن  همه  نآ  لباقم 
اطخ هار  هک  یناسنا  ره  دیامن ، نشور  یعقاو  ِلاثم  نیا  اب  تساوخ  دنوادخ  .دنک  یم  لوغشم  ییایند  درـس  تایح  هب  دنادرگرب ، هدمآ 

هب گـنچ  رگا  سکعرب ، و  دـنادرگ ، یمرب  شتداعـس  تمارک و  راد  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، عوجر  دوخ  راـگدرورپ  هب  رگا  دوـمیپ ،
: دـیئامرف یم  هظحـالم  هچناـنچ  ددرگ .» یمرب  مّنهج  هب  تمارک ، راد  هب  تشگرب  ياـج  هـب  درک ، يوریپ  سوـه  زا  دز و  نـیمز  نـماد 

(1) .تسا وا  یگدنز  زا  زور  ره  رد  ناسنا  ره  تیوه  ِناتساد  مدآ ،  ناتساد 
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ناسنا تمارک 

: دـنا هتفگ  .تسا  ناگدـیرفآ  ریاس  هب  تبـسن  یمدآ  هاگیاپ  ماـقم و  دریگ ، یم  رارق  یـسررب  دروم  یـسانش  ناـسنا  رد  هک  یثحاـبم  زا 
یخرب رد  تسا و  توافتم  دروم  نیا  رد  نآرق  نحل  یلو  .درادن  دوجو  ناسنا  زا  رت  لماک  يدوجوم  تسا و  ناگدیرفآ  نیرترب  ناسنا 

یهلا میرکت  دروم  مدآ  نادنزرف   (1)« مَدآ یَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  تسا و  هدـش  لئاق  ّتیزم  یّلک  روط  هب  ناسنا  يارب  تایآ  زا 
ناسنا  (2)« ًاـعُولَه َِقلُخ  َناـْسنِْالا  َّنِا  َو  : » دـیامرف یم  دریگ و  یم  رارق  شهوکن  دروـم  ناـسنا  هک  دنتـسه  یتاـیآ  لـباقم ، رد  اـّما  .دـنا 

هظحالم دروم  ینیوکت  رما  کی  ناونع  هب  ناسنا  تلزنم  یهاگ  هک  میوش  یم  هّجوتم  تایآ  نیا  یـسررب  رد  .تسا  هدش  قلخ  صیرح 
مه اب  ار  تادوجوم  میناوت  یم  یقالخا  ياهرایعم  زا  رظن  فرص  ام  .یـشزرا  یقالخا و  موهفم  کی  ناونع  هب  یهاگ  دریگ و  یم  رارق 

مینک و یـسررب  ناویح  اـب  ار  هاـیگ  اـی  هاـیگ و  اـب  ار  داـمج  ًـالثم  .تسا  دوجوم  نآ  زا  رت  لـماک  دوجوم  نیا  مییوگب  مینک و  هسیاـقم 
بتارم هب  اجنیا  رد  هکلب  تسا ، هاـیگ  زا  رت  بوخ  ناویح  هک  تسین  ینعم  نیدـب  نیا  درادـن و  هاـیگ  هک  دراد  یلاـمک  ناویح  مییوگب 

رظن دروم  یقیقح  رما  کی  اـجنیا  رد  تسا ، رون  نآ  زا  رتدـیدش  رون  نیا  مییوگ  یم  هک  تسا  نیا  لـثم  .میرادرظن  تادوجوم  ِدوجو 
نیا مییوگ  یم  یتقو  ًالثم  .مینک  یم  یـسررب  یقالخا  ِشزرا  ناونع  هب  ار  ناسنا  تلزنم  ماقم و  یهاگ  اما  .یـشزرا  رما  کـی  هن  تسا 

تهج زا  نامروظنم  .تسا  رت  فیرش  ناسنا  نآ  هب  تبسن  ناسنا 
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یم یتقو  .تسا  هدرک  رظن  ناسنا  هب  هظحالم  ود  نیمه  اب  تایآ  هک  میوش  یم  هّجوتم  تایآ  يور  یـسررب  اب  .تسا  یقـالخا  میهاـفم 
هب هک  هداد  اه  ناسنا  هب  تاناکما  هلـسلس  کی  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ، ناسنا  ینیوکت  لامک  هب  رظن  مَدآ ،» یَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقل  َو   » دـیامرف

ماقم رد  هک  مه  اج  نآ  .تسا و  تادوجوم  هّیقب ي  زا  رت  بوخ  ناسنا  دیامرفب : دهاوخ  یم  هک  نیا  هن  تسا ، هدادـن  رگید  تادوجوم 
، ینیوکت رظن  زا  یهاگ  یقالخا و  رظن  زا  یهاگ  دنک ، یم  رکذ  وا  يارب  ار  يدنـسپان  ياه  تلـصخ  تافـص و  تسا و  ناسنا  تّمذـم 
اب هسیاقم  ماقم  رد  ای  ًاعبط  هدش ، قلخ  فیعض  ناسنا   (1)« ًافیعَض ُناْسنِْالا  َِقلُخ  َو  : » دیامرف یم  یتقو  ًالثم  .دیامن  یم  فیصوت  ار  ناسنا 
ار ناسنا  فعض  ًانایحا  ای  دنتسه و  ناسنا  زا  شیب  ییاهورین  ياراد  هک  ناگتشرف  دننام  دنرادن ، ار  اه  فعض  نیا  هک  تسا  یتادوجوم 
اه و تردق  يراد و  زین  فعض  يراد ، یلامک  رگا  ناسنا  يا  ینعی  دوشن ، رورغم  ناسنا  ات  دنک  یم  دزشوگ  دنوادخ ، تردق  ربارب  رد 

 . دیآ یمن  باسح  هب  يزیچ  یهلا  تردق  ربارب  رد  وت  ياهورین 

شزرا مّلـسم  دـهد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  یقالخا  هاگدـید  زا  اهنت  ار  ناسنا  تّمذـم  ای  ناسنا  تمارک  اه  نآ  رد  هک  تسه  یتایآ 
شهوکن ای  شیاتـس  .درادـن  دوجو  مه  یقالخا  شزرا  دـشابن ، راـیتخا  رگا  هک  ددرگ  یم  حرطم  راـیتخا  اـب  هطبار  رد  یقـالخا  ياـه 

هک تسین  حیحـص  زگره  سپ  دنهد ، یم  ماجنا  ار  يا  هدیهوکن  ای  هدیدنـسپ  راک  دوخ  رایتخا  اب  هک  تساور  یناسک  ِّقح  رد  یقالخا 
.دنریگ رارق  یقالخا  شیاتس  دروم  دننک ، یم  باختنا  هک  یهار  هب  هّجوت  نودب  اه  ناسنا  همه ي 
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لعف حدـم  اـهنآ ، رد  حدـم  ِفدـه  عـقاو  رد  تسا و  ناـسنا  ینیوـکت  تمارک  هب  رظاـن  ینآرق  تاـیآ  زا  هتـسد  کـی  هک  نآ  هصـالخ 
لماکت ردقنآ  یخرب  .دنناویح  زا  رت  تسپ  همه  هن  دنتاناویح و  زا  رتهب  اه  ناسنا  همه ي  هن  تفگ : دیاب  یشزرا  رظن  زا  اما  .تسادخ و 

سپ .دنوش  یم  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  هک  دنبای  یم  لّزنت  نانچنآ  مه  یخرب  دننک و  یم  هدجس  ناشربارب  رد  ناگتـشرف  هک  دنبای  یم 
نانچمه یقالخا ، تمارک  ینیوکت و  تمارک  تسا ؛ ناسنا  يارب  تمارک  عون  ود  هب  رظان  نآرق  تایآ  دـیدرک  هظحـالم  هک  ناـنچمه 

.یقالخا تّمذم  ینیوکت و  تّمذم  تسا ؛ تّمذم  عون  ود  رب  رظان  هک 

حور هک  دوش  یم  یصاخ  دادعتسا  ياراد  دسر و  یم  يا  هلحرم  هب  ناسنا  ندب  يدام  بیکرت  هک  تسا  نینچ  ناسنا  ینیوکت  تمارک 
(1) ادخ

ار يدام  ِیگدامآ  زا  هلحرم  نیا  نآرق  تایآ  رد  .دنک  یلجت  بیکرت ، نیا  رد  دناوت  یم  شتافص  ءامـسا و  همه ي  اب  یهلا  هخفن ي  و 
ْنِم ِهـیف  ُتْـخَفَن  ُُهْتیَّوَـس َو  اذِاَـف  : » دـیامرف یم  اذــل  تـسا و  بـیکرت » ندــش  لـماک   » ینعم هـب  تـغل  رظن  زا  هـک  دــنمان  یم  هیوْـسَت » »

ياـضتقم هب  یناـبر و  يا  هخفن  دـناسر ، هیوست  هلحرم ي  هب  مزـال و  دادعتـسا  هب  بیکرت  رد  ار  نآ  دـنوادخ  نوـچ  سپ  (2)« ...یحُور
رد یلو  تسادـخ  حور  عماج  هولج ي  ناسنا  حور  نیاربانب  دـیمد ، ندـب  نآ  رد  شتافـص  ءامـسا و  همه ي  اب  ار  دوخ  حور  تیبوبر ،

.هلزان دح 
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مدآ ندوب  یهلا  هفیلخ ي  زار 

رد یهلا  ءامـسا  تیعماج  تادوجوم ، ریاس  نیب  رد  مدآ  ندوب  یهلا  هفیلخ ي  زار  دـش  ضرع  هرقب  هروس ي  زا  هک  یتایآ  هب  هجوت  اـب 
رادروـخرب نآ  زا  مه  هکئـالم  هک  يرما  تسا ، ینیوـکت  رما  کـی  يو  ندوـب  یهلا  هفیلخ ي  تـفگ : ناوـت  یم  تـسا و  ناـسنا  حور 

.دنتسین

قح و دوجو  زا  دننک و  یم  اه  تیاکح  دوخ  ِقلاخ  لالج  لامج و  زا  دنراد ، هک  يدوجو  هعِس ي  اب  نیبّرقم  هکئالم ي  هک  میناد  یم 
قح مادـک  چـیه  اما  تسا ، حـیبست  نامه  نیا  هک  دـنهد  یم  ناشن  بویع  زا  هزنم  كاپ و  ار  وا  دـنهد و  یم  ربخ  وا  يدوجو  تالامک 

دیاب تسا ، دجاو  ار  دنوادخ  يایلع  تافص  ینسح و  ءامـسا  همه ي  هک  ادخ  هفیلخ ي  اریز  دننک ، یمن  ءادا  ار  تفالخ  قح  بلطم و 
تیـصخش رد  دیاب  انعم  نیا  هب  دنایامنب و  دوخ  رد  شتافـص  ءامـسا و  همه ي  اب  ار  ادخ  دهدب و  ربخ  وا  تافـص  ءامـسا و  همه ي  زا 

هک يدوجو  تراهط  سدـق و  همه ي  اب  هکئالم  .وا  ءامـسا  زا  یـضعب  هولج ي  هن  دـشاب و  یهلا  ءامـسا  همه ي  عماـج  هولج ي  دوخ 
ءامـسا تیعماج  نوچ  دـننک ، یم  هک  یـسیدقت  حـیبست و  دوجو  اـب  دـنرادروخرب و  نآ  زا  هک  يدوجو  هعـس ي  هب  هجوت  اـب  دـنراد و 

.دنشاب یمن  دجاو  ار  یهلا  تفالخ  تیحالص  دنرادن ، ار  یهلا  يانسح 

باـسح یب  نآ  زا  يا  هراـشا  ره  هملک و  ره  تسا ، یهلا  مـالک  یحو و  نآرق ، تاـیآ  همه ي  دـننام  هرقب  هروـس ي  ات 35  تایآ 33 
ار ناسنا  تیعقوم  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  نایب  دـشاب  کیدزن  اـم  روعـش  هب  هک  یتاریبعت  لاـثما و  بلاـق  رد  ار  یلاـع  قیاـقح  هدوبن و 

: تفگ ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  دیامن و  نشور 
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ُسِّدَُقن َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  ءامِّدلا َو  ُکِفْـسَی  اهیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  اهیف  ُلَعْجَتَا   » هلمج ي هک  دـیآ  یمرب  تایآ  قایـس  نحل و  زا  ًالوا :
 - تسا عقاو  نیمز  رد  عومجم  رد  هک  یطیارش  اب  ینیمز  دوجوم  کی  ناونع  هب  مدآ  ندوب  یهلا  هفیلخ ي  هکلب  هدوبن ، ضارتعا  ََکل »

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  روطچ و  طیارش  نیا  اب  تفالخ  نیا  هک  هدوب  لاؤس  دروم  داسف -  يزیرنوخ و  زا  معا 

دنرادن يرگید  نأش  دنوادخ ، ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  زج  قح و  ِسیدقت  حیبست و  زج  هک  هکئالم  هب  تلزنم  ماقم و  نیا  ارچ  ًایناث :
هب دـنوادخ  ِباوـج  دـهد ؟ یمن  رارق  دوـخ  هفیلخ  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ددرگ و  یمن  اـطعا  دـنا ، هزنم  ینیمز  بولطماـن  ِطیارـش  نآ  زا  و 

ار یلاؤس  نینچ  دیبوجحم  رارسا  زا  یضعب  هب  تبسن  نوچ  هکئالم  يا  امـش  نوُمَْلعَت » ام ال  ُمَلْعَا  ّینِا   » هک نیا  زا  تسا  ترابع  هکئالم 
(1)« میکَْحلا ُمیلَْعلا  َْتنَا  َکَّنِا  اـنَتْمَّلَع  اـم  ّـِالا  اـَنل  َْملِع  ـال  َکَناْحبُـس  : » دـنتفگ هکئـالم  ِدوخ  رما ، ندـش  نشور  زا  دـعب  اذـل  .دـیراد و 
، يدوب ملاع  نآ  هب  وت  هک  يّدح  رد  هن  يداد و  میلعت  ار  ام  وت  هک  دوب  يّدح  رد  نامملع  ام  یگرزب ، هبترم و  دنلب  رایـسب  وت  ادنوادخ !
ءامـسا و همه ي  هولج ي  دـیاب  یهلا  هفیلخ ي  هک  دوب  هلئـسم  نیمه  دنتـشادن  ملع  نآ  هب  هکئالم  هچنآ  .قلطم  میکح  میلع و  ییوت  و 
هژاو ي هک  نیا  هب  هجوت  اب  تخومآ و  مدآ  هب  ار  ءامـسا  همه ي  ینعی  اهَّلُک » َءامْـسَْالا  َمَدا  َمَّلَع  َو  : » دیامرف یم  اذل  .دشاب  یهلا  تافص 
همه ي دجاو  دیاب  ادخ  هفیلخ ي  ینعی  .دراد  ءامـسا  ندوب  عومجم  رب  دـیکأت  اهَّلُک »  » هملک ي ندروآ  اب  ًاعبط  تسا ، عمج  ءامـسالا » »

: دیامرف یم  دشاب و  یهلا  ءامسا 
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نتشاد تیحالص  رب  ینبم  دوخ  ياعدا  رد  امش  رگا  هک  دومرف  باطخ  نانآ  هب  دومن و  هضرع  هکئالم  هب  عماج  روهظ  رد  ار  ءامسا  نآ 
َلاَقَف ِهَِکئَـالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث   » .دـیهدب دوخ  دوجو  رد  ءامـسا  نیا  همه ي  تاولج  زا  ربخ  دـیتسه ، قداـص  تفـالخ ، ماـقم  يارب 
دیناوت یم  هک  دیئوگ  یم  تسار  رگا  تفگ : درک و  هضرع  هکئالم  رب  ار  ءامسا  نآ  سپـس  َنِیقِداَص » ُْمتنُک  نِإ  ءالُؤَه  ءاَمْـسَِأب  ِینُوِئبنَأ 

هدوب رگ  هولج  رهظم  نآ  رد  یهلا  ءامـسا  هک  يرهظم  نآ  لـباقم  رد  هکئـالم  اـیوگ  .دـیهد  ربخ  ءامـسا  نآ  زا  دیـشاب ، یهلا  هفیلخ ي 
زا يربخ  دنا و  هتخادنا  نآ  هب  يرظن  هدومن و  هدهاشم  نآ  رد  ار  قح  ترضح  تالامک  همه ي  لماک  روهظ  دنا و  هتفرگ  رارق  تسا ،
هک تافص  ءامـسا و  نیا  هب  دیقداص ، دوخ  يوعد  رد  رگا  : » دمآ باطخ  اذل  دندیدن و  دوخ  رد  دنا ، هدید  هولج  نآ  رد  هچنآ  همه ي 

ار دوخ  ینعی  ِءالُؤه » ِءامْسَِأب  ینوِئْبنَا  « » دیهد ربخ  دوخ  رد  تافص  ءامسا و  نیا  راثآ  زا  دینک و  هاگن  دوخ  رد  دینیب ، یم  هولج  نیا  رد 
: هک تسا  تروص  نیا  هب  هکئـالم  باوج  دـینک  یم  هظحـالم  تهج  نیمه  هب  دـیراد ؟ تفـالخ  ماـقم  اـیآ  دـینک ، تواـضق  دـینیبب و 

تـسا نآ  ناشفارتعا  نابز  مات ، رهظم  نآ  رد  رظن  دوخ و  رد  رظن  زا  دعب  میکَْحلا » ُمیلَْعلا  َْتنَا  َکَّنإ  انَتْمَّلَع  ام  ّالإ  اَنل  َْملِعال  َکَناْحبُـس  »
میشاب و وت  هفیلخ ي  اه  ناصقن  نیا  اب  ام  هک  نیا  زا  یتسه  هزنم  وت  میرادن و  يزیچ  يا ، هدومرف  میلعت  ام  هب  ءامسا  زا  هچنآ  زا  ریغ  هک 

.مییامنب وت  تافص  ءامسا و  تالامک و  زا  تیاکح 

زا اه  ناسنا  کت  کت  ام  یلو  تفای ، روهظ  لوبق و  دوجو  نآ  رد  ءامـسا  ّلک  هک  تسا  تیمدآ  ای  مدآ  تاذ  هب  طوبرم  قوف  هیـضق ي 
هک تهج  نآ 
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لعفلاب تفـالخ  هب  ار  دوخ  هّوقلاـب  تفـالخ  دـیاب  مینک  بسک  میناوت  یم  ار  ندوب  یهلا  هفیلخ ي  نأـش  میتسه و  ادـخ  حور  هلزاـن ي 
.میئامن لّدبم 

يدوجو تالامک  همه  دـجاو  مادـک  ره  دراد و  دوخ  رد  ار  یتسه  دوجو و  رارـسا  همه ي  یلک  وحن  هب  ناسنا  حور  قوف  تاـیآ  قبط 
رد هچنآ  دوخ ، صخـش  رد  ءامـسا  نآ  ندروآ  رد  تیلعف  هب  اب  میناوت  یم  ندوب  ناسنا  عون  تهج  هب  میتسه و  دادعتـسا  هّوق و  ّدح  رد 
هّوق عییـضت  اب  مینادب  و  درک ، تّمه  ماقم  نیا  رد  نتفای  ّتیلعف  يارب  یهلا  تعیرـش  زا  تیعبت  قیرط  زا  دیاب  اذل  میوش و  نآ  دیان ، مهَو 
َمَلَظ ْدَـقَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هطبار  نیا  رد  هک  میا  هدرک  دوـخ  هب  ار  مـلظ  نـیرت  گرزب  اهدادعتـسا ، اـه و 

ناسنا دروم  رد  دوش ، یم  دیکأت  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدرک  ملظ  دوخ  هب  دنکن  لمع  یهلا  تاروتسد  دودح و  هب  سکره   (1)« هَسْفَن
اب ادخ و  اب  ناسنا  هطبار ي  هب  هک  انچمه ن  تشاد ، لماک  هّجوت  دـیاب  ناسنا  ندـش  یهلا  هفیلخ ي  عوضوم  هب  مالـسا  رظن  زا  یـسانش 

.میزادرپ یم  نآ  هب  هصالخ  ًالماک  یتروص  هب  هک  درک  هّجوت  دیاب  نارگید  اب  شدوخ و 

دنوادخ اب  هزات  طابترا  یسانش و  ناسنا 

هس ياه  یگناگیب  راتفرگ  طابترا ، نیا  زا  تلفغ  تروص  رد  هک  دیمان  ییانشآ  هب  یگناگیب  زا  ریـس  ناوت  یم  ار  ادخ  اب  ناسنا  طابترا 
: میوش یم  ریز  هناگ ي 

رود نارگید  زا  صخـش  ات  دوش  یم  ثعاب  تسا و  ناسنا  رطاـخ  ندوب  نمااـن  نارگید ، اـب  یگناـگیب  أـشنم  نارگید : اـب  یگناـگیب  - 1
هب تبسن  اریز  دنامب ،
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دریگ و یم  عضوم  نارگید ، زا  ندوب  نماان  نیمه  هجیتن ي  رد  .تسا  نارگن  نارگید  اـب  ندرک  رارقرب  طاـبترا  دروم  رد  شا  یناوتاـن 
ادـج نارگید  زا  دـشکب و  نارگید  دوخ و  نیب  يراوید  ات  دوش  یم  بجوم  نیا  دراد و  یتلزنم  ماقم و  هک  دـنک  یم  دومناو  روط  نیا 

ياـضف رد  هک  یلاـح  رد  .دوـش  یم  رهاـظ  یگدـنز  هنحـص ي  رد  مه  تسد  رد  تسد  ییاـهنت ، يرهم و  یب  هطبار ، نـیا  رد  دوـش و 
یتیناحور ریـسم  رد  تسا  راودیما  درادن ، ییاج  نآ ، رد  رطاخ  ینماان  هک  دـبای  یم  تسد  يا  هیحور  هب  ناسنا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا 

هب ار  یگناـگیب  توعد ، نآ  هجیتن ي  رد  دـنک و  توعد  تیناـحور  نآ  هب  زین  ار  دارفا  ریاـس  هدروآ  تسد  هب  ادـخ  اـب  طاـبترا  رد  هک 
َِکئلْوُأَف ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ْنَم  َّالِإ  : » دیامرف یم  یگناگی  هب  یگناگیب  لیدبت  اب  هطبار  رد  نآرق  .دیامن  لیدبت  یگناگی 

هک دنهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک  یناسک  رگم   (1)« امیحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  ٍتانَسَح َو  ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی 
.تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ  و  دنک ؛ یم  لّدبم  تانسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ 

ياضف رد  .دوب و  میهاوخ  رطاخ  هدنکارپ  ًادیدش  میـشاب ، هناگیب  دوخ  ِنیتسار  دوخ  زا  هک  یطیارـش  رد  نیتسار : ِدوخ  زا  یگناگیب  - 2
نانچ ار  نامدوخ  میناوت  یمن  مینک و  یم  هانگ  ریـصقت و  ساسحا  میور ، یم  یهار  ره  هب  مینز و  یم  يرد  ره  هب  يزیچ  ره  اب  داضتم 
رجات نوچ  ار  دوخ  ًامومع  مینک ، دروخرب  هنامیمص  دوخ  اب  و  میریذپب ، میراد  هک  یصاخ  ياه  ّتیدودحم  اهدادعتسا و  اب  میتسه  هک 

اُونوُکَت َو ال  : » دیامرف یم  هیصوت  نآرق  .مینک  یم  ساسحا  يا  هتسکشرو 
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« یـشومارف دوخ  » هب ار  اهنآ  زین  ادخ  دندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  دیـشابن  یناسک  نوچمه  (1)  « ْمُهَـسُْفنَأ ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیذَّلاَک 
وا تداعـس  بجوم  يراک  هچ  دناد  یمن  رگید  دوش ، هناگیب  دوخ  ِنیتسار  ِدوخ  زا  دـنک و  شومارف  ار  دوخ  ناسنا  یتقو  .درک  راتفرگ 

.دیآ یم  شیپ  ادخ  اب  ییانشآ  زا  تلفغ  رثا  رد  هک  تسا  دوخ  زا  یگناگیب  جوا  نیا  ددرگ و  یم  وا  تواقش  بجوم  يراک  هچ  و 

اتـسار نیمه  رد  دیآ و  یم  شیپ  ادخ  یگدنب  زا  تلفغ  اب  هک  تسا  یگدنز  ندوب  انعم  یب  ینماان ، نیرخآ  دـنوادخ : اب  یگناگیب  - 3
تمادن ینارگن و  یفده و  یب  یگیام و  یهت  ساسحا  رتشیب  هدش ، لوغشم  رتشیب  یگدنز  ياهرازبا  يّدام و  روما  هب  هک  دیدج  ِناسنا 

قلطم لامک  هک  دنک  یم  روهظ  ییادخ  یگدنب  ياتـسار  رد  وا  یقیقح  ینعم  دناد  یمن  اریز  .دنک  یم  یگدروخرـس  سأی و  يراک و 
.دشاب یگدنز  فده  دناوت  یم  وا  اهنت  تسا و 

نارگید و اب  یتشآ  بجوم  هک  تسناد  یگناگیب  رهق و  يوتردوت  ِراصح  هس  نیا  نتخیرورف  ناوت  یم  ار  یسانش  ناسنا  یلـصا  فده 
: زا تسا  ترابع  نآ  لحارم  هک  دش ، دهاوخ  شیوخ  يادخ  اب  شیوخ و  اب 

، میتسه هک  نانچمه  ار  ام  دنوادخ  دوش  یم  هّجوتم  ناسنا  هک  تسا  یـسانشدوخ  دنوادخ ، اب  یتشآ  ساسا  دـنوادخ : اب  یتشآ  فلا -
تقبـس شبـضغرب  شتمحر  شتاقولخم ، دروم  رد  .میراد  رارق  شترـضح  رظن  دروم  یهلا ، حور  زا  يا  هخفن  ناونع  هب  دریذـپ و  یم 

یتَمْحَر ْتَقَبَس  : » تفگ هک  دراد 
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هینابعـش تاـجانم  رد  .دراد  هبلغ  دوش ، یم  ناـسنا  تیروـجهم  بجوـم  هک  شبـضغ  رب  وا  ترفغم  رهم و  هک  اـنعم  نیا  هب   (1)« یبَضَغ
یمن متیادـه  یتـساوخ ، یم  ارم  يراوخ  رگا  ایادـخ  یِنفاـُعت » َْمل  یتَحیـضَف ، َتْدَرَا  َْولَو  ینِدـْهَت ، َْمل  یناوَـه ، َتْدَرَا  ْوـَل  یهِلا ! : » میراد

دوش و یم  فرطرب  یگدـنز  رد  ندوـب  اـنعم  یب  رطخ  قـیرط ، نیا  زا  .يدیـشخب  یمن  ارم  یتـساوخ ، یم  ارم  ییاوـسر  رگا  و  يدرک ،
هطبار رد  .دیآ  یم  شیپ  رترب  ِلمع  يارب  يا  هزیگنا  دـنک و  یم  روهظ  ناسنا ، رظن  دروم  تیناحور  یناعم و  لحاس  هب  ندیـسر  ناکما 

دنوادخ تسا  هجوتم  دنک و  یم  داجیا  دوخ  رد  ادخ  اب  هطبار  رد  سک  ره  هک  تسا  يدیما  يانبم  رب  تکرح  ساسا  ادـخ  اب  یتشآ  اب 
ُمْوَْـقلا ـَّالِإ  ِهّللا  ِحْوَّر  نِم  ُسَأـْیَی  َـال  : » دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  دریذـپ و  یم  یطیارـش  ره  رد  هدرک  وا  هب  عوـجر  مزع  هک  ار  سک  ره 

.تسین سویأم  ادخ  فطل  تمحر و  زا  نارفاک  زج  سک  چیه   (2)« َنوُِرفاَْکلا

هنامیمـص دوخ  اب  هک  دـنبای  یم  ار  يدازآ  ناکما و  نیا  دـنوادخ ، اب  یتشآ  ِناما  ّتینما و  رد  اـه  ناـسنا  نیتسار : دوخ  اـب  یتشآ  ب -
ادخ هب  عوجر  هبوت و  اب  دنریذپب و  ار  دوخ  دنناوت  یم  تسا ، هتفریذپ  ار  اه  نآ  ادخ  نوچ  دـنرگنب  دوخ  رد  هناقیفـش  دـننک و  دروخرب 

لیـصا ِلصا  رترب و  ِنَم »  » عقاو رد  هک  وا  برق  ریـسم  رد  ار  دوخ  تادابع ، قیرط  زا  دـنرادرب و  تسد  دوخ  اب  دانع  هانگ و  ساـسحا  زا 
ياـضاقت یتحار  هب  دـنک و  یم  روهظ  ناـسنا  رد  رافغتـسا  اـعد و  قوش  هک  تسا  لاـح  نیا  رد  .دـنهد  یم  قوس  تسا ، يدوجوم  ره 

زا ششخب  تمحر و 
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هتسیاش ي ار  دوخ  هدش و  افوکـش  وا  رد  اهدیما  همه ي  هک  دوب  دهاوخ  ور  هبور  یلاح  رد  دوخ  اب  دیامن و  یم  لاعتم  ِدنوادخ  هاگرد 
.دبای یم  ادخ  اب  ینیشنمه 

ناسنا یتقو  طقف  اریز  .دشخب  یم  ار  نارگید  هب  ندیزرو  رهم  ِيرای  ناسنا  هب  ادخ ، اب  دوخ و  اب  دیدج  طابترا  نارگید : اب  یتشآ  ج - 
اریذـپ نارگید  دـننامه  ار  وا  زین  دـنوادخ  نوچ  دـبایب  دوخ  ناسمه  ار  نارگید  دـناوت  یم  دـشاب ، هتـسر  یطارفا  ياه  یهاوخدوخ  زا 

رد هاوخدوخ  ياه  ناسنا  زگره  هک  دشاب  رادروخرب  يرظن  تعـسو  نانچ  زا  نارگید  اب  دوخ  طباور  رد  دناوت  یم  لاح  نیا  رد  هدـش ،
.تشاد دنهاوخن  نارگید  رب  ار  ییاه  ینابرهم  نینچ  رّوصت  دوخ  ناج 

ْنَم َضِراُعا  ْنِأل  ینْدِّدَس  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا   » دنک یم  اضاقت  ادخ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
ِنْـسُح یلإ  یَنباتْغا  ِنَم  َِفلاُخا  َو  هَلّـصلِاب ، ینَعطَق  ْنَم  یفاُکاَو  ِلْذَْـبلِاب ، ینَمَرَح  ْنَم  َبیُثاَو  ِِّرْبلِاب ، ینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَاَو  ِحْـصُّنلِاب ، ینَّشَغ 
مبیرف هک  یسک  اب  ات  هد  میرای  و  دّمحم ، لآ  دّمحم و  رب  تسرفب  دورد  ادخ : يا  ...هَِئیَّسلا » ِنَع  َیِضُْغاَو  هَنَـسَْحلا ، َرُکْـشَا  ْنَا  َو  ِرْکِّذلا ،

زا ارم  هک  یـسک  باوج  ات  نک  میرای  و  مهد ، شاداپ  یکین  هب  هدرک  يرود  نم  زا  هک  یـسک  رب  و  منک ، دروخرب  زردنا  دنپ و  اب  هداد 
هک یـسک  باوج  رد  مهد و  محر  لصو  هدرک ، محر  عطق  هک  ار  سک  نآ  باوج  مهد و  باوج  شـشخب  اب  هدرک ، مورحم  ما  عفاـنم 

.مشوپب مشچ  دارفا  ياه  يدب  زا  مروآ و  ياج  هب  ار  وت  یکین  رکش  ات  نک  میرای  موش و  شیاه  یئوکین  رکذتم  هدرک ، ارم  ِتبیغ 
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هنوگچ دـنادب  ناسنا  هک  سفن ؛ تفرعم  یـسانش و  ناسنا  هجیتن ي  تسا  نیا  نارگید و  اب  یتشآ  دوخ و  زا  يدازآ  هرمث ي  تسا  نیا 
رب تموـکح   » يورین نآ  دراد و  دوـجو  تلادـع  کـی  يدازآ و  کـی  ورین و  کـی  طـقف  اـیند  رد  اریز  ددرگ ؛ ّطلـسم  دوـخ  سفن  رب 

دراد دوجو  یکین  کی  طقف  زین  ایند  رد  تسا و  هدش  ّطلسم  ایند  رب  دوش ، ّطلـسم  دوخرب  هک  يا  هزادنا  هب  سکره  تسا و  نتـشیوخ »
.شیوخ نتشاد  تسود  دننام  تسا  نارگید  نتشاد  تسود  نآ  و 

نیا زا  هتخاس و  رادـیب  تسا  هتفهن  شداهن  رد  هک  ار  یتّبحم  ساـسحا  دـنک ، هبوت  ندـیگنج  زا  یکی  دـنگنجب و  مهاـب  ردارب  ود  یتقو 
ای سفن  تفرعم  لصاح  مینادب  دـیاب  اذـل  تسا و  هتفای  تسد  تسا ، رـضاح  ملاوع  همه ي  رد  هک  دوخ  نیتسار  نیرب و  ِدوخ  هب  قیرط 

تـسا مزال  یفادها  نینچ  ياتـسار  رد  .دنک  یتشآ  نارگید  اب  دوخ و  اب  ادخ و  اب  دناوتب  ناسنا  هک  دـشاب  دـیابن  نیا  زج  یـسانش  دوخ 
رگید فرط  زا  دـبای ، تسد  دوخ  تقیقح  هب  ناسنا  ات  دوش  یم  عنام  هک  ییاه  باـجح  فرط و  کـی  زا  هقطاـن  سفن  ياـه  ییاـناوت 

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نآ  هب  يدعب  ثحابم  رد  هللاءاش  نإ  هک  دوش  هتخانش 

ناسنا تقیقح  ییاهن  فده 

، تسا یثنخ  كَردُم  نآ  هب  تبـسن  هدـننک  كاردا  ِوضع  هک  نیا  ای  و  عوبطمریغ ؛ ای  تسا  عوبطم  ای  هدـننک  كاردا  يارب  یکاردا  ره 
نآ يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هّیوهـش  هوـق ي  تّذـل  تسا ، لاـمک  نآ  كرد  رد  شتّذـل  دراد و  یلاـمک  يا  هّوـق  ره  هک  اـنعم  نیا  هب 

، همهاو هوق ي  تّذل  تسا و  نارگید  رب  یگریچ  هب  هیبضغ  هوق ي  تّذل  هک  نانچمه  .حاکن  اذغ و  لثم  تسا  دنیاشوخ 
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تـسود لقع  هک  يروط  هب  تسا ، شخب  تّذل  قح »  » هلقاع هوق ي  يارب  یلو  .تسا  ییایند  دـنلب  ياهوزرآ  یلایخ و  ياه  يراودـیما 
.دوش یم  رورسم  ّتیعقاو  فشک  زا  دبایب و  دراد  ّتیعقاو  ار  هچنآ  دراد 

تـسد ِرّوصت  همهاو ، هّوق ي  لامک  تسا و  ّراضم  عفد  هّیبضغ ، هّوق ي  لاـمک  تسا و  عفاـنم  بلج  هیوهـش ، هّوق ي  لاـمک  یتراـبع  هب 
هّوق ي ای  درب و  یم  تّذل  وکین  ياه  گنر  ابیز و  ياه  لکش  زا  هرـصاب  هّوق ي  هک  نانچمه  .درادنپ  یم  هک  تسا  ییاهوزرآ  هب  یبای 

.دوش یم  ذّذلتم  شوخ  يوب  زا  هّماش  هّوق ي  ای  درب و  یم  تّذل  نوزوم  ياه  همغن  زا  هعماس 

قح زا  لقع  تسین ، تّذـل  هلقاع  هّوق ي  يارب  اـهنآ  تّذـل  لاـمک و  هک  دنتـسه  یناویح  ياوق  همهاو ، هیبضغ و  هیوهـش و  لـثم  ییاوق 
یـسک نینچ  تسا و  بوـجحم  مورحم و  قـح  زا  دـشاب ، یناوـیح  ياوـق  زا  ییاوـق  ریـسا  هک  يا  هزادـنا  هـب  سکره  درب و  یم  تّذـل 

و درب ، یمن  تّذل  ملع  زا  درب ، یم  تّذل  عامج  زا  هک  ردق  نآ  رامح  کی  هک  نانچمه  درب ، یمن  تّذل  قح  زا  تسین و  قح  شبولطم 
.دریگ یم  رارق  دوخ  ِتّذل  ياهتنم  رد  دنک ، یّلجت  شیارب  قح  هک  يا  هزادنا  هب  لقع  سکع ، رب 

نیا دـنا ، هدـماینرد  لقع  نامرف  تحت  رد  ندـب  تکلمم  ياوق  هک  ینامز  اـت  اـهتنم  تسا ؛ هّیبضغ  هّیوهـش و  هّوق ي  ياراد  یناـسنا  ره 
رگیدمه و اب  اوق  نیب  هراومه  هکلب  تسا ، هدشن  ققحم  شا  هلضاف  هنیدم ي  تسا و  یناماس  رـس و  یب  رد  جرم و  جره و  رد  تکلمم 
هک شا  یلصا  دصقم  هب  لاح  نیا  رد  یسفن  نینچ  دنیوگ ، هبرَطْضُم » ِسفن   » تلاح نیا  رد  ار  سفن  تسا ، اوعد  گنج و  لقع ، اب  اوق 

ییاهن فده  .دبای  یمن  تسد  تسا ، ندوب  رِدَتْقُم » ٍکیلم  َْدنِع  »
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ریـس قح  هب  هجوت  يوس  هب  ار  نآ  دـنک و  دازآ  توهـش  بضغ و  تیمکاح  زا  ار  دوخ  لقع  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  ناـسنا  تقیقح 
يونعم كولـس  ساسا  .درادنپن  دوخ  ییاهن  فده  ار  دوخ  یناویح  داعبا  ذئاذل  دبای و  تسد  دوخ  یناسنا  تقیقح  فدـه  هب  ات  دـهد 

بضغ و توهـش و  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یعوجر  نینچ  همزـال ي  دـشاب و  قح  يوس  هب  لاـح  ره  رد  ناـسنا  عوـجر  هک  تسا  نیا 
چیه نودـب  یتـحار و  هب  دـنک و  یم  تیعبت  دندنـسپب ، هیبـضغ  هیوهـش و  ار  هچنآ  ره  زا  تروـص  نآ  رد  اریز  .دـهدن  تلاـصا  همهاو 

.دنارذگب ار  دوخ  رمع  یناطیـش  ياه  تباقر  نودـب  دـناوت  یمن  ددرگ و  یم  رگید  دارفا  هب  تبـسن  هنیک  ربک و  ریـسا  یعرـش ، تجح 
ِلقع اریز  ددرگ  نومنهر  قح  يوس  هب  ات  دـنک  يوریپ  لقع  زا  هک  دراذـگب  نآ  رب  ار  لصا  روما  نیا  همه ي  رد  ناسنا  هک  تسا  مزال 

.تسا ناسنا  ِتقیقح  ییاهن  فده  هک  درب  یم  قح  يوس  هب  ار  ناسنا  همهاو ، هیوهش و  هیبضغ و  زا  دازآ 

هّنئمطم سفن 

لقع نید  هب  یناویح  ياوق  همه ي  دـیامن و  دوخ  عیطم  ار  نآ  لها  دـنک و  مارآ  ار  سفن  تکلمم  دوش و  یلوتـسم  اوق  رب  لـقع  نوچ 
دـنیوگ و هنئمطم  سفن  نآ  هب  هک  دریگ  یم  رارق  لداعت  رد  نانچنآ  هقطان  سفن  دریگ و  یم  ناماس  ورـس  ناسنا  ناج  دـنوش ، نّیدـتم 

يا  (1)« ..ِکِّبَر َیلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا * ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  اَی  : » دومرف رجف  هروس ي  رد  قح  ترضح  هک  تسا  ِّکِبَر » یلإ  یعِجْرإ   » شنأش
يوس هب  يا  هدیسر  لداعت  نانیمطا و  تلاح  هب  هک  یسفن 
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هب رظن  زا  دازآ  دراد و  بر  ترضح  هب  رظن  هراومه  تلاح  نیا  رد  سفن  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  یتوعد  نینچ  .درگرب  تراگدرورپ 
.دبای یم  قح  ترضح  تیبوبر  هنیآ ي  رد  ار  زیچ  همه  دوخ ،

هب .تسین  هسیاقم  لباق  یناسفن  تّذل  چیه  اب  هک  یتّذل  دوش ، یم  ناسنا  بیـصن  تّذـل  ياهتنم  یهلا ، برق  قح و  هب  عوجر  تلاح  رد 
: دنا هتفگ  نآ  فصو  رد  هک  يروط 

رگا

ینادب تّذل  كرت  تّذل ،

رگد

یناوخن تّذل  سفن ، تّذل 

ناسنا سفن  تفاطل 

هک يروط  هب  تسا ، فیطل  رایـسب  يدوجو  یناسنا ، هقطان ي  سفن  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دوجو  مامت  اب  ار  بلطم  نیا  تسا  مزال 
، دومن رظن  سوسحم  ملاع  هب  رگا  دوش و  یم  لقع  درک ، رظن  لقع  ملاع  هب  رگا  اذل  .دـیآ  یمرد  وا  تروص  هب  دروآ ، يور  هچ  ره  هب 

لوقعم لقاع و  نیب  هک  نانچمه  تسه ، داّحتا  مولعم  ِملاع و  نیب  ملاوع  ماـمت  رد  اریز  .ددرگ  یم  تبث  وا  ناـج  رد  سوسحم  تروص 
دـشاب قلطم  لوهجم  بلاط  سک  چیه  تسین  نکمم  نوچ  و  تسا ، رارق  نیمه  زا  زین  سوسحم  ّساح و  نیب  داّحتا  دـشاب و  یم  داّحتا 

دسانشب و ًالامجا  ار  قح  دیاب  دبلط ، یم  ار  قح  لقع ، هک  ییاجنآ  زا  دنک و  یمن  بلط  ار  یقلطم  لوهجم  زگره  هقطان  سفن  ملسم  و 
میدـش هجوتم  یتقو  .دوش  افوکـش  یلامجا  ِتفرعم  لاصّتا و  نیا  هک  دوش  یم  بجوم  هیکزت  دـشاب و  هتـشاد  وا  اب  یلاصّتا  هوحن  کی 

ره هب  دراد  هک  یتفاطل  تهج  هب  هقطان  سفن 
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تافـص ددرگ و  یناـقح  ناـسنا ، ِسفن  اـت  دوش  یم  بجوم  قح  هب  رظن  تفگ : ناوت  یم  دـیآ  یم  رد  وا  تروـص  هب  دروآ ، يور  هچ 
.دیامن یّلجت  وا  رد  یهلا 

هک تسا  فیطل  ردقنآ  دنک و  یم  بلط  ار  قح  اب  لاصّتا  دسانش و  یم  ًالامجا  ار  نآ  تسا و  لقع  یقیقح  بولطم  قح »  » رگا لاؤس :
شیارب لاـصّتا  هوحن  کـی  دریذـپ و  یم  رثا  قح  زا  یتـحار  هب  هقطاـن  سفن  دراذـگ و  یم  رثا  وا  رب  قـح  دوـش ، ور  هبور  قـح  اـب  رگا 

نآ ًالامجا  رگا  هک  یلاح  رد  دنتـسه  يرارف  نآ  زا  هکلب  دـننک ، یمن  بلط  ار  قح  اهنت  هن  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  ارچ  دوش ، یم  لصاح 
؟ دنشاب يرارف  نآ  زا  دیابن  دنسانش  یم  ار 

دنا هدراذگ  خی  يور  رب  یّتدم  هک  دوش  یم  یتسد  نوچمه  تفرگ ، سنا  تایّـسح  ایند و  اب  ینالوط  تدم  هقطان  سفن  نوچ  باوج :
يدرد دریگب و  هلـصاف  خی  زا  تسد  دیاب  لاح  نیا  رد  .دنک  یمن  سح  دنک ، سح  دیاب  ار  هچنآ  اذل  هدش و  جراخ  يداع  تلاح  زا  و 

رارق نیمه  زا  دنتـسه  يرارف  قح  زا  هک  ییاه  ناسنا  هصق ي  .دیآ  دوخ  هب  ات  دنک  لّمحت  تسا  لداعت  هب  تشگرب  همزال ي  هک  مه  ار 
.ایند اب  سنُا  زا  یـشان  ِدرد  لمحت  ینعی  هیکزت  و  دـنیآ ، دوخ  هب  اـت  دـننک  لـمحت  ار  ییاـیند  تاـسونأم  زا  يرود  ِدرد  دـیاب  هک  تسا 

: هک دنا  هدیسرن  هتکن  نیا  هب  ایآ  دنا ، هدرک  يراشفاپ  دوخ  هیکزت ي  رب  و  دنا ، هدز  مدق  هیکزت  هار  رد  هک  ییاهنآ 

رس هب  تسوداب  هکدوب  نآ  شوخ  تاقوا 

دش

دوب يربخ  یب  یلصاح و  یب  همه  یقاب 
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سفن ياه  باجح 

هک دنا  هدرک  مورحم  تسام -  ناج  یقیقح  لامک  هک  یهلا -  قیاقح  هدهاشم ي  زا  ار  ام  هک  دنتسه  ییاه  باجح  مینادب  تسا  مزال 
.درک هصالخ  عون  ود  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یم 

اب هطبار  رد  يوحن  هب  نوچ.تسا  کیدزن  ناسنا  هب  رایـسب  باجح  نیا  یتسرپدوخ : يدنـسپدوخ و  ینیبدوخ و  ای  ّتینانا  باـجح  - 1
: تفگ .تسوا  دوخ 

زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخوت 

دور باجح  یب  هار  نیا  رد  هک  یسک  اشوخ 

، تسا قح  هب  لاـصّتا  نیع  هک  دوخ  فرِـص  ّتیقولخم  هّجوتم  درگنب و  ادـخ  زا  ادـج  لالقتـسا و  وحن  هب  شدوخ  هب  ناـسنا  هک  نیمه 
اب هک  یطاـشن  روش و  زا  دوش و  یم  تیدوخ  دوخ و  هب  رظن  ِيدرـس  ریـسا  قح ، هب  رظن  ياـج  هب  لد  دوش و  یم  رود  وا  زا  قح  دـشابن 
اب تفاـی و  قح  ترـضح  هب  لاـصتا  نیع  ار  دوخ  دوجو  ناـسنا  یتـقو  یلو  دوش  یم  مورحم  دروآ ، تسد  هب  تسناوت  یم  قح  هب  رظن 
رد ار  دوخ  ناسنا  دور و  یم  اوه  هب  يدود  نوچمه  تیناـنا  باـجح  درک ، وجتـسج  وا  لاـمک  هب  رظن  رد  ار  دوخ  لاـمک  دوجو  ماـمت 

تـسا ینـشور  هار  نیا  .دندرگ  یم  قح  هب  رظن  قح و  روضح  رکذتم  ًامئاد  هیبلق  تادراو  دبای و  یم  یهلا  راونا  تایلجت  عاونا  ضرعم 
.دنشاب هار  رد  دیاب  يدایز  تدم  دنچ  ره  دننک ، یط  یگدنز  ریسم  رد  دیاب  اه  ناسنا  هک 

سفن دراد و  ندب  ناسنا  هک  نیمه  تسا ، ندب  ِباجح  دنک  روبع  نآ  زا  دسانشب و  دیاب  سکره  هک  یباجح  نیمود  ندب : باجح  - 2
: تفگ .تسا  مورحم  يونعم  ِتالامک  زا  يرایسب  زا  تسا ، نآ  ریبدت  لوغشم  وا  هقطان ي 

سدق ملاع  ياضف  رد  منک  فوط  هنوگچ 

منت دنب  هتخت  بیکرت ، هچارس ي  رد  هک 
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هچ تسا ، مورحم  لقع  ملاع  هیلاع ي  قیاقح  زا  ناسنا  ندب ، ریبدت  رد  سفن  تیلوغشم  نآ و  اب  حور  بیکرت  ندب و  نتشاد  فرص  هب 
: تفگ .دنک  ورف  يویند  تاّذل  رد  ار  نآ  دهاوخب  دیامن و  هدمع  دوخ  مشچ  رد  ار  ندب  هک  دسر 

نیا

تسوت نادنز  وت  غاب  ارس و 

کُلم

تسوت ناج  يالب  وت  لام  و 

هلـصاف ندـب -  هب  رظن  عون  زا  هچ  تینانا و  باجح  عون  زا  هچ  دـنک -  یم  لوغـشم  قح  زا  ار  اـم  هچنآ  زا  رگا  هک  نیا  مـالک  لـصاح 
هقطان سفن  بیصن  یتّذل  نانچ  نآ  دیسر و  میهاوخ  دوخ  ناج  یقیقح  بولطم  هب  دوش ، قح  دوجو  ّلک  لوغشم  ناج  ِّلک  میریگب و 

قح ریغ  هب  دنکرب و  لد  قح  زا  ناوت  یمن  ار  ناسنا  یطیارـش  نینچ  رد  تسین ، هسیاقم  لباق  يّدام  ذئاذل  زا  یتّذل  چیه  اب  هک  دوش  یم 
: تفگ دنیب : یم  ار  قح  دنک  یم  رظن  هچ  ره  رب  سکعرب ؛ هکلب  درک ، رظن 

هب

منیو ِت  ارحص ، مرگنب ، ارحص 

هب

منیو ایرد ِت  مرگنب ، ایرد 

ره هب 

تشدو رد  هوک و  مرگنب ، اج 

ناشن

منیو انعر ِت  تماق  زا 

ياه باجح  عفر  اب  عقاو  رد  سپ  دـنیبب ، یهلا  ءامـسا  شیامن  هنیآ ي  ار  ملاع  مامت  ناـسنا  هک  تسا  ناـمه  حیحـص  تیؤر  ًاـتقیقح  و 
ناسنا هک  تسا  نیمه  یسانش  ناسنا  سفن و  تفرعم  یلـصا  فده  دوش و  یم  طبترم  دنتـسه  هک  روط  نآ  تایعقاو  اب  ناسنا  روکذم 

هدعو ي هب  دـیامن و  یتشآ  ادـخ  اب  انعم  نیا  هب  دـنکن و  لوغـشم  دـصقم  نآ  ریغ  هب  ار  دوخ  ناج  دوش و  دوخ  یلـصا  دوصقم  هّجوتم 
: دنداد هدعو  دوخ  باحصا  هب  هک  دشاب  راودیما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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ار هدراهچ  بش  هام  هک  نانچنآ  درک  دـیهاوخ  تاـقالم  ار  دوخ  راـگدرورپ  يدوز  هب   (1)« ردَْـبلا ُهَلَیل  َرَمَْقلا  َنَوَرَت  اَمَک  ْمُکَّبَر  َنْوَرَتَس  »
.دیرگن یم 

ناسنا ناج  ياذغ  ادـخ  دای  هک  دـهد  یم  مایپ  راد ؛ ياپ  هب  نم  دای  يارب  ار  زامن   (2)« يرْکِِذل َهالَّصلا  ِِمقَأ  : » دیامرف یم  دـنوادخ  یتقو 
.دنا هدش  لوغشم  ناشناج  دوصقم  دصقم و  زا  ریغ  يزیچ  هب  هک  دنـشاب  لوغـشم  ادخ  ریغ  هب  دیابن  ناشناج  هیذغت ي  يارب  تسا و  اه 

: بیغلا ناسل  هتفگ ي  هب 

الد

شاب وا  يوک  يادگ  مئاد 

هب

هب نادواج  تلود  هک  نآ  مکح 

تاروتـسد تیاعر  اب  ًامئاد  سپ  تسین ، قح  اب  طابترا  زج  يزیچ  وت  تلود  تسا و  قح  ترـضح  هب  زاین  نیع  وت  تقیقح  دیامرف : یم 
تاروتـسد یقیقح  هاگیاج  تسا  لاحم  ناسنا  تقیقح  تخانـش  نودب  .یـشاب  یقیقح  تلود  رد  ًامئاد  ات  شاب  وا  يوک  يادگ  یهلا ،

يانعم مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  ینعی  لماک  ياه  ناسنا  هریـس ي  ناسنا  تقیقح  زا  تلفغ  اب  هک  نانچمه  .دوش  هتخانـش  نید 
شیپ میئامن  تعاـطا  تفرعم  نآ  ياـنبم  رب  مینک و  ادـیپ  تفرعم  ماـما  هب  تسا  مزـال  هک  روط  نآ  رگید  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 

ینمـشد اه و  یتسود  ساسا  نامه  رب  مینک و  یم  یگدـنز  دوخ  تالایخ  اب  دوش ، یم  جراـخ  ناـسنا  رظنم  زا  تلاـح  نآو  دـیآ  یمن 
: تفگ .میهد  یم  لکش  ار  دوخ  ياه 

ره

نم رای  دش  دوخ  نظ  زا  یسک 

زو

نم رارسا  تسجن  نم  نورد 
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ناسنا فرگش  يورین  ِيدازآ  لماوع 

دوجو ِتانآ  عیمج  رد  ناسنا  ینعی  دنک ، یم  حرطم  ار  مدوخ »  » ای و  نم »  » هملک ي شیاهوگتفگ  لالخ  رد  ناسنا  هراومه  دش  ضرع 
هک نیا  اب  و  تسوا ، یندب  ءاضعا  اه و  هدیدپ  زا  ریغ  هک  دنک  یم  هدـهاشم  ار  دوخ  زا  یتقیقح  یجراخ ، ياه  هدـیدپ  رب  هوالع  دوخ ،

.تسین ربخ  یب  دوخ  زا  یلو  دنک ، یم  شومارف  ار  دوخ  ندب 

دوخ هب  يارب  هدـش  هّجوتم  رـشب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هراومه  هتکن  کـی  مینک ، یـسررب  فـلتخم  ناـیدا  ماوـقا و  لاوـحا  رد  هچره 
هب نتخادرپ  زا  ار  وا  شیوخ ، ياه  هتـساوخ  اه و  سوه  رد  سفن  ِنتفرورف  اریز  .دـنک  تفلاـخم  سفن  لاـیما  زیارغ و  اـب  دـیاب  ندـمآ 

، دنک دوخ  حالصا  فرـص  دیاب  هک  ار  سفن  فرگـش  يورین  هجیتن  رد  دنک و  یم  بذج  دوخ  زا  جراخ  هب  فرـصنم و  دوخ  تقیقح 
يورین دناوتب  دئاوز ، فذح  اب  ات  تسا  هقطان  سفن  تقیقح  تیوقت  اه ، تضایر  همه ي  هفـسلف ي  .دیامن  یم  هدـنکارپ  اه  سوه  رد 

هللا لوسر  دزن  : » دـیامرف یم  هک  مه  یتـیاور  نآ  .دـبایزاب  ار  یلـصا  بولطم  يوس  هب  ریـس  ناوت  دـنک و  دازآ  ار  دوخ  هداـعلا ي  قوف 
ناشنیقی رگا  دندومرف : ترـضح  و  دنتفر ، یم  هار  بآ  يور  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نارای  هک  دش  تبحـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.قح ترضح  هب  لماک  دامتعا  نیقی و  قیرط  زا  تسا  سفن  تردق  ءایحا  ِيانعم  رکذتم   (1)« دنتفر یم  هار  اوه  يور  دوب ، رتشیب 

رقتـسم سپ  .دنایامن  یم  هار  سفن  رتشیب  هچره  تخانـش  نافرع و  هب  ار  ناسنا  دهز  دنک و  یم  توعد  دـهز  هب  ار  ناسنا  يرطف ، ِنید 
نیب نید  کی  ِندش 

79 ص :

ص 525. ینالیگ ، قازرلا  دبع  همجرت ي  هعیرشلا ، حابصم  - 1
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یفرط زا  .دـننک  رایتخا  ار  سفن  ِنافرع  هقیرط ي  ات  دزاس  یم  هدامآ  ار  مدرم  دوخ  هبدوخ  اـه ، لد  رد  نآ  نتفرگ  ياـج  تّما و  کـی 
همه و تمایق ، فقاوم  فشک  زین  و  تسین -  ذفان  ییایند  يرصنع و  ندب  مکح  هک  ییاج  ینعی  تمایق -  رد  سفن  یگنوگچ  فشک 

.یناسنا سفن  تفگش  رارسا  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا  ینایامن  هنیآ ي  همه 

هّجوت اب  تسا  یناسفن  تاکلم  روهظ  زورب و  فُحُـصرشن »  » دوخ و ّصاـخ  فقوم  رد  تسا  سفن  روهظ  طارـص »  » میوش هّجوتم  یتقو 
سفن تفرعم  حیحـص ، هقیرط ي  اهنت  دوش و  یم  راکـشآ  قِّقحم  ِکـلاس  يارب  سفن  بیاـجع  هاـگنآ  تماـیق ، رد  ناـسنا  تیعقوم  هب 

نِم بَّرلا  َهَفِْرعَم  َّنِا  « » هیلع هللا  همحر  » یئابطابط همالع ي  شیامرف  هب  انب  .دـشاب  کـلاس  يارب  يدـیفم  هیامرـس ي  دـناوت  یم  هک  تسا 
تسا هار  نیرت  کیدزن  دشاب  هک  روج  ره  سفن  قیرط  زا  راگدرورپ  تخانش   (1)« هَجِیتَن ّمَتَا  ًاَقیِرَط َو  بَْرقَا  تناک  ثیَح  ِسْفَنلا  قیرَط 

(2) .دناسر یم  بر  تفرعم  هب  ار  درف  هک  تسا  يا  هقیرط  سفن  تفرعم  .تسا  اراد  ار  هجیتن  نیرت  لماک  و 

هکلب راـگدرورپ  تاـیآ  زا  یتـیآ  ار  سفن  دـنک و  یم  توـعد  نآ  هب  نید »  » هک تسا  یـسفن  تفرعم  نآ  سفن  تفرعم  هوـحن  نـیا  و 
ْمُْکیَلَع اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دیامرف یم  یتقو  .دناد  یم  راگدرورپ  ياه  هیآ  نیرت  کیدزن 

80 ص :

ص 37. مق ، هیمالسالا ، تاساردلا  تاراشتنا  هیالولا ، هلاسر  - 1
یم هتـشاگن  دروم  نیا  رد  يروطق  ياـه  باـتک  ًاـضعب  دروخ و  یم  مشچ  هب  حور  راـضحا  ناونع  تحت  دراوـم  یـضعب  رد  هچنآ  - 2
دنچ دراد و  یهاگآ  هدـنیآ  هتـشذگرب و  تسا و  دّرجم  ناسنا  سفن  هک  دـنک  یم  نشور  ار  یهیدـب  هتکن  کی  هک  نیا  نیع  رد  دوش ،

یمرگرـس کی  رتشیب  درادـن و  يرگید  یتفرعم  شزرا  چـیه  دـنهد ، یم  هئارا  حور  راضحا  قیرط  زا  مه  ار  اه  یهاـگآ  نیا  هنومن ي 
.دوب دهاوخ  رضم  دراوم  یضعب  رد  هکلب  دیفم ، ریغ 
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.ورهار هن  تـسا و  هار  سفن  تـسا و  سفن  ناـمه  كولـس ، هار  دـیامرفب  دـهاوخ  یم  .دـیزادرپب  دوـخ  هـب  ناـنمؤم ! يا   (1)« ْمُکَسُْفنَا
مگ میدش ، لفاغ  تسا -  دـنوادخ  نامه  هک  سفن -  ِییاهن  ِریـس  هطقن ي  زا  رگا  هک  دـنک  یم  نشور  ار  هتکن  نیا  سفن  هب  نتخادرپ 
ادخ دیامرف : یم  دنک و  یم  دیکأت  نآ  رب   (2)« مُهَـسُْفنَا ْمُهاْسنَاَف  َهللاوُسَن   » هیآ ي رد  هک  تسا  دوخ  زا  ندش  لفاغ  عقاو  رد  ادخ  ندرک 
دای هب  رگم  دنتـسه  زیچ  همه  دای  هب  هک  يروط  هب  میدرک ، لـفاغ  ناـشدوخ  هب  تبـسن  ار  ناـشدوخ  عقاو  رد  سپ  دـندرک ، شومارف  ار 

دوجوم نآ  زاب  دوش و  شومارف  دوجوم  کی  ِیلـصا  دصقم  دوش  یم  هنوگچ  دوب و  اهنآ  سفن  یلـصا  دصقم  دنوادخ  اریز  .ناشدوخ 
.دنادب ار  دوخ  یقیقح  ینعم 

قیاقح زا  سفن  تیمورحم  ببس 

سفن هنوـگچ  هک  ددرگ  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  توـکلم ، ملاـع  سنج  زا  تسا  يدرجم  تقیقح  هقطاـن ، سفن  هک  نـیا  هـب  هجوـت  اـب 
قیاقح كرد  رد  ناسنا  سفن  هک  تفگ  دـیاب  باوج  رد  ددرگ ؟ یم  مورحم  قیاقح  زا  دوش و  یم  هدـنکارپ  فادـها  راتفرگ  یناـسنا 

یلو دراد  ار  اه  تروص  نداد  ناشن  دادعتـسا  هنیآ  هک  نیا  اب  دریگ ، یم  رارق  بیغ  ملاع  قیاقح  ربارب  رد  هک  تسا  هنیآ  کـی  دـننامه 
ار اه  تروص  ندشن  هدید  ّتلع  ناگرزب  دهد ، ناشن  دراد  رارق  شربارب  رد  ار  هچنآ  دناوتن  هنیآ  هک  دیآ  شیپ  یطیارـش  تسا  نکمم 

جنپ هنیآ  رد 

81 ص :

هیآ ي 105. هدئام ، هروس ي  - 1
هیآ ي 19. رشح ، هروس ي  - 2
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: زا دنا  ترابع  هناگجنپ  عناوم  .دنا  هدرک  هسیاقم  یناسنا  هقطان ي  سفن  اب  ار  نآ  دنا و  هدرک  یفرعم  زیچ 

هدروخن و لقیـص  هنیآ  دـیاب  هک  روط  نآ  زونه  یلو  تسا  هدامآ  هنیآ  هّیلوا ي  ّداوم  ینعی  دـشاب ، هّوقلاب  هدـشن و  لماک  زونه  هنیآ  - 1
زوـنه اریز  هدرکن ، یّلجت  نآ  رد  یقیقح  موـلع  زوـنه  دراد  هک  یفعـض  تهج  هـب  هـک  لـفط  کـی  سفن  لـثم   (1) تـسا هدشن  لماک 

.تسا هدادن  ماجنا  ار  مزال  ِیلمع  یلقع و  ياه  تضایر 

یم عیاض  ار  سفن  تراهط  بلق و  يافـص  هک  ناهانگ  تهج  هب  سفن  ندـش  بارخ  لثم  تسا ؛ هدز  گنز  هدـش و  نیکرچ  هنیآ   - 2
ریثک مکارتـم و  روما  نیا  رگا  ناـسنا و  ناـج  هنیآ ي  تروص  رب  تسا  یهایـس  هطقن ي  یناویح ، روما  هب  لاغتـشا  هنوگره  اریز  .دـنک 

یـصاعم و تهج  هب  سفن  هچ  ره  دهد و  یم  ریـسم  رییغت  هدش ، قلخ  نآ  يارب  هچنآ  هب  تبـسن  دوش و  یم  دساف  ناسنا  سفن  دـنوش ،
َنار َْلب  اّلَک  : » دیامرف یم  دنوادخ  .ددرگ  یم  مورحم  دوخ  ناج  رد  قح  رون  یلجت  زا  هزادنا  نامه  هب  دوش ، دـساف  ییایند ، ِتالاغتـشا 

رب يرابغ  ناش ، لامعا  هک  تسا  نیا  دـنک  یمن  قیدـصت  ار  تمایق  اه  یـضعب  ناج  هک  نیا  ّتلع   (2)« نُوبِـسْکَی اُوناک  ام  مِِهبُوُلق  یلَع 
يو زا  یلقع  دوش ، کیدزن  یهانگ  هب  هک  نآ  : » دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچمه  هدش ؛ ناشیاه  بلق 

ادج

82 ص :

.دنداد یم  لقیص  هک  دوب  يزلف  زا  اه  هنیآ  میدق  رد  - 1
هیآ ي 14. نیففطم ، هروس ي  - 2
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(1)« دنکن تشگزاب  وا  يوس  هب  زگره  هک  ددرگ  یم 

.دوش یم  مورحم  هزادنا  نامه  هب  هیلاع  قیاقح  كرد  زا  دیآ و  یم  شیپ  ترودک  وا  سفن  رد  هک  انعم  نیا  هب 

رارق هنیآ  تشپ  رد  رظن  دروـم  ِئـش  هک  نیا  لـثم  میا ؛ هتفرگن  دراد  رارق  تهج  نآ  رد  رظن  دروـم  ِتروـص  هک  یتـهج  رد  ار  هنیآ  - 3
هتخادـنا قح  زا  ریغ  يزیچ  هب  ار  شناـج  هنیآ ي  تهج  دـنک و  شومارف  ار  دوخ  بولطم  دـصقم و  هقطاـن  سفن  هک  نیا  هیبـش  .دراد 

نیا رد  اریز  دـنک ، یمن  یلجت  نآ  رد  قح  یلو  تسین  دـساف  بلق ، اـج  نیا  رد  .دـهد  رارق  دوخ  بولطم  ار  یقیقح  ریغ  روما  دـشاب و 
هّیهت ای  یندب و  ياه  تعاط  فرص  ار  دوخ  تّمه  مامت  یلو  دوش ، یمن  هانگ  بکترم  هک  یـسک  دننام  تسین ؛ قح  بلاط  ناسنا  لاح 

زا يزیچ  هجیتـن ؛ رد  دراد ، یمن  فوطعم  یلعا  توکلم  اـنعم و  ملاـع  رد  لـّمأت  هب  ار  دوـخ  رکف  هدرک و  ییاـیند  یگدـنز  بابـسا  ي 
.دنک یم  هشیدنا  شدروم  رد  ار  هچنآ  رگم  دوش ، یمن  فشکنم  وا  رب  قیاقح 

قیقحت دصق  هنادازآ  هدیـشک و  دنب  هب  ار  دوخ  ِتوهـش  هک  یـسفن  دننام  .دشاب  لیاح  هدرپ -  لثم  يزیچ -  ئـش ، نآ  هنیآ و  نایم  - 4
بوجحم ار  دوخ  نید ، زا  یکدوک  نارود  دـیاقع  اب  ای  تسا و  يراج  مدرم  راکفا  رد  هک  هتخاـس  شیپ  ياـه  تشادرب  اـب  یلو  دراد ،

هدیـشک هدرپ  هیلاع  قیاقح  وا و  نایم  هدرک ، لوبق  نظ  نسح  رثا  رد  ای  دیلقت  هب  یکدوک  ناوا  زا  هک  طلغ  ياهرواب  نیمه  هدینادرگ و 
شبلق رد  هیلاع  قیاقح  زا  يزیچ  فاشکنا  عنام  و 

83 ص :

القع هقراف  ابنذ  براق  نم  : » دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ص24 . ج5 ، ءاضیبلا ، هجهملا  یناشاک ، ضیف  - - 1
« ادبا هیلا  دوعی  ال 
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اب اه  نیا  .دنا  هداتفا  نآ  رد  ینید  دایز  تاعالطا  اب  یّتح  يرـشق  ِنیبّصعتم  ِرتشیب  هک  تسا  یفرگـش  باجح  باجح ، نیا  .تسا  هدـش 
دوخ ِيدیلقت  ِتاداقتعا  نیمه  اب  دننک و  عافد  دنراد  نید  زا  هک  يا  هناماوع  هّیلوا و  ِتشادرب  نامه  زا  دـننک  یم  یعـس  شالت  همه ي 

هن نید و  لوصا  رد  هن  تسه و  دـیلقت  ياج  دـهتجم ، ریغ  يارب  مه  نآ  نید  عورف  رد  اهنت  هک  یلاح  رد  دـنا  هداتفا  رود  هب  تقیقح  زا 
.یهلا فراعم  ینید و  قیاقح  كرد  رد 

هب سفن  یهاـگآ  مدـع  لـثم  دـهد ؛ رارق  وس  نادـب  ار  هنیآ  اـت  دـناد  یمن  تسا ، وس  نآرد  هّجوت  دروم  ِئـش  هک  ار  یتهج  ًـالوصا  - 5
تامدقم و زا  هک  نیا  رگم  دبای  یمن  تسد  ملع  هب  یقیرط  ره  زا  ملع  بلاط  اریز  .دبای  تسد  قیاقح  هب  نآ  قیرط  زا  دیاب  هک  یشور 

هتفای تسد  هیلاع  دـصاقم  هب  نآ  هلیـسو ي  هب  دـنا و  هدرک  ناحتما  اهراب  ربتعم  ياملع  هک  یبیترت  نآ  دـیوج ، هرهب  مزال  ياـه  بیترت 
.دنا

يارب شا  هّیلوا  ترطف  بسح  هب  یـسفن  ره  هنرگ  دنوش و  یم  سدق  ملاع  قیاقح  هب  هقطان  ِسفن  ندیـسر  عنام  هک  دوب  یعناوم  اه  نیا 
ِبُوُلق یلَع  َنُوموُحَی  َنیطایَّشلا  َّنَا  الَْول  : » دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هچنانچ  .دراد  یگدامآ  ءایشا  قیاقح  كرد 

قیاقح و دـندید  یم  هنیآ  ره  دـندوب ، هدرکن  هطاحا  ار  مدآ  نادـنزرف  بولق  نیطایـش ، رگا   (1)« ءاـمَّسلا ِتوُکَلَم  یلإ  اوُرَظََنل  َمَدآ  یَنب 
.دوش نآ  ضراع  قوف ، ِعناوم  هک  نیا  رگم  دراد ، یتاذ  شریذپ  اه  نامسآ  توکلم  كرد  يارب  یـسفن  ره  اریز  ار ، نامـسآ  توکلم 

کُلم و تروص  نآ  رد  ددرگ ، عفترم  تسا -  هقطان  سفن  نامه  هک  ناسنا -  بلق  زا  عناوم  نیا  رگا 

84 ص :

ص 163. ج 56 ، راونألا ، راحب  - 1
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ْدَق اهیّکَز َو  ْنَم  َحَْـلفَا  ْدَّق  : » دومرف شدروم  رد  نآرق  هک  دوش  یم  نامه  دـنیامن و  یم  یّلجت  وا  رب  دنتـسه  هک  هنوگ  نامه  هب  توکلم 
، درک نفد  سوه  ياهرابغ  رد  ار  نآ  هک  یـسک  دش و  زوریپ  درک  دازآ  برق  عناوم  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک   (1)« اهیّسَد ْنَم  َباخ 

.تشگ (2) هدنزاب 

85 ص :

تایآ 9 و 10. سمش ، هروس ي  - 1
نع مهناـمرح  تـالوقعملا و  نع  سوفنلا  ضعب  ولخ  ببـس   » ناونع تحت  ص 136  دلج 9  رد  هعبرا  رافـسا  باتک  رد  اردـصالم  - 2

ناسنإلا یف  فراعملا  مولعلا و  لحم  یه  یتلا  هوقلا  نأ  ملعا  : » هدروآ لکـش  نیا  هب  دـش  ضرع  ـالاب  رد  ار  هچنآ  هیورخـألا » هداعـسلا 
مولعلا فراعملل و  هلباق  اهتاذ  بسحب  یه  يوقلا و  رعاـشملا و  عیمجل  همدختـسملا  ءاـضعألا  حراوجلا و  عیمجل  هربدـملا  هفیطللا  یه 

دحأ اهل  هیملعلا  روصلا  فاشکنا  نم  عناملا  امنإ  تارصبملا و  تانولملا و  روص  یلإ  هآرملا  هبـسن  هیملعلا  روصلا  یلإ  اهتبـسن  ذإ  اهلک 
اهنإف ال یبصلا  سفنک  يوقتی  نأ  لبق  اهتاذ  اهرهوج و  ناصقن  اهلوأ  .هآرملا  لاثم  یف  ءاملعلا  لضافأ  ضعب  هرکذ - اـمک  هسمخ  رومأ 
لکشی و بوذی و  نأ  لبق  دیدحلا  رهوجک  اهتاذ  هآرملا و  رهوج  ناصقن  ءازإب  اذه  هوقلاب و  اهنوک  اهناصقنل و  تامولعملا  اهل  یلجتی 

هنإف یـصاعملا  هرثک  نم  سفنلا  هجو  یلع  لصح  يذلا  مکارتلا  تاوهـشلا و  هرودککاهتاذ  هملظ  اهرهوج و  ثبخ  یناثلا  .لقیـصی و 
اهترودـک اهثبخ و  هآرملا و  ءادـصک  اهمکارت  اهتملظ و  ردـقب  اـهیف  قحلا  روهظ  عنمف  اـهءالج  سفنلا و  هراـهط  بلقلا و  ءافـص  عنمی 

یف ثدـح  سفنلا  نم  تعقو  لعف  وأ  هکرح  لک  نأ  ملعا  لکـشلا و  هماـت  رهوجلا  هیوق  تناـک  نإ  اـهیف و  هروصلا  روهظ  نم  هعناـملا 
اهبـسحب تراص  هیلقع  تناک  نإ  اهقح و  یف  نکمملا  لامکلا  نم  هقئاع  اهبـسحب  تراص  هیبضغ  وأ  هیوهـش  تناک  نإف  اهنم  رثأ  اهتاذ 

اهتریغ اهتدـسفأ و  تمکارت  ترثکت و  اذإف  هآرملا  هجو  یف  ءادوس  هتکنک  يویند  یناویح  رمأب  لاغتـشا  لکف  قئاللا  اهلامک  یف  هعفاـن 
نع اهب  الودـعم  نوکت  نأ  ثلاثلا  .اهرهوج و  داسفل  هبجوملا  هآرملا  یف  هیدـصألا  تاراخبلا و  تارابغلا و  مکارتک  هلجأل  تقلخ  امع 
نع هیقن  یـصاعملا  هرودـک  نع  هیقن  هیفاص  تناک  نإ  نیعیطملا و  ءاحلـصلا و  سوفن  نإف  هبولطملا  هیاـغلا  هدوصقملا و  هروصلا  ههج 

بولطملا و رطـش  ذاحت  مل  قحلا و  بلطت  تسیل  اهنأل  قحلا  هیلج  هیف  حـضتی  امم  تسیل  اـهنکل  اـمهریغ  هعیدـخلا و  رکملا و  تاـملظ 
كاردإ هیبوبرلا و  تایآ  یف  لمأتلا  هیقیقحلا و  فراـعملا  یف  رکفلا  فرـص  وه  توکلملا و  بناـج  یلإ  يدؤملا  قیرطلا  نع  تلدـع 

نم ضرغلا  یف  اهیف و  لمأت  ربدت و  ریغ  نم  هیعضو  راکذأ  داروأ و  هیعرش و  کسن  هیندب و  لامعأ  یلإ  مهلا  فرـصب  هیهلإلا  هرـضحلا 
مایقلا و نم  کسنلا  تادـسفم  عفد  تاعاطلا و  لامعألا و  هروص  حیحـصت  نم  مهممه  هیلإ  تهجوت  ام  الإ  مهل  فشکنی  الف  اهعـضو 

هیلج فاشکنا  نع  اعنام  لامعألا  تانسح  لیضفت  تاعاطلا و  حیجرتب  مهدیقت  ناک  اذإ  اهیف و  نیرکفتم  اوناک  نإ  امهریغ  تاولصلا و 
وه هآرملا  لاثم  یف  اذـه  یقیقحلا و  فشکلا  نم  عنمی  فیکف ال  اـهقئالع  ایندـلا و  تاوهـش  یلإ  همهلا  فرـص  یف  کـنظ  اـمف  قحلا 

لیصحتل دصاقلا  رکفلل  يرحتملا  هوهـشلل  رهاقلا  عیطملا  نإف  لسرملا  باجحلا  عبارلا  .اهریغ  یلإ  هروصلا  ههج  نم  اهب  الودعم  اهنوک 
دیلقتلا و هجو  یلع  ابصلا  ذنم  هیلإ  قبـس  سانلل  لوبقم  داقتعاب  هنع  ابوجحم  هنوکل  هدصق  يذلا  هبولطم  هقیقح  هل  فشکنی  دق ال  ملعلا 
هب بجح  میظع  باجح  اضیأ  اذه  دـیلقتلاب و  هفقلت  ام  فالخ  هبلق  یف  فشکنی  نأ  عنمی  قحلا و  هقیقح  نیب  هنیب و  لوحی  نظلا  نسح 
یف تخـسر  هیدیلقت  تاداقتعاب  نوبوجحم  مهنإف  حالـصلا  ملعلا و  یلإ  نیبوسنملا  رثکأ  لب  بهاذـملل  نیبصعتملا  نیملکتملا و  رثکأ 

.هروصلا هآرملا و  نیب  لسرملا  باجح  انلاثم  یف  اذه  قئاقحلا و  كرد  نیب  مهنیب و  اباجح  تراص  مهبولق و  یف  تدـکأت  مهـسوفن و 
ملعلا لیـصحت  هنکمی  سیل  ملعلا  بلاط  نإف  دوصقملا  قحلا  یلع  روثعلا  بولطملاب و  روعـشلا  عقی  اهنم  یتلا  ههجلاب  لهجلا  سماـخلا 
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ابیترت هسفن  یف  اـهبتر  اهرکذـت و  اذإ  یتـح  هبولطم  بساـنت  یتـلا  تامدـقملا  مولعملا و  رکذـتلاب  لـب  ناـک  قیرط  يأ  نم  بولطملاـب 
مولعلا نإـف  بوـلطملا  هقیقح  هل  یلجتیف  ههج  یلع  رثـع  دـق  نوـکی  کـلذ  دـنعف  راـبتعالا  يوذ  راـظنلا  ءاـملعلا  نیب  اررقم  اـصوصخم 

یلوأ ال ریغ  ملع  لک  لب  ـالوأ  هلـصاحلا  مولعلا  هکبـشب  ـالإ  صنتقت  ـالف  هیرطف  تسیل  هیورخـألا  هداعـسلا  لـصحت  اـهب  یتلا  هبولطملا 
جاتنلا لصحی  ام  لاثم  یلع  ثلاث  ملع  امهجاودزا  نم  لصحیف  صوصخم  هجو  یلع  ناجودزی  نافلتأی و  نیقباس  نیملعب  ـالإ  لـصحی 

نم الإ  بابـسألا  للعلا و  تاوذ  نم  یـش ء  لوصح  نکمی  ـال  هصوصخم  هلع  لولعم  نکمم  لـکل  نإـف  یثنـألا  لـحفلا و  جاودزا  نم 
اهبیترت و هیفیکب  فراعملا و  لوصأب  لهجلاف  اهللع  اهبابـسأب و  ملعلا  ههج  نم  الإ  لـصحی  ـال  اـهب  ملعلا  کلذـکف  هتلع  هببـس و  قیرط 

نکت مل  هروص  برف  هیئرملا  هروصلا  اهیف  یتلا  ههجلاب  اـهل  هاذاـحملا  مدـع  وه  هآرملا  یف  هلاـثم  اـهب و  ملعلا  نم  عناـملا  وه  اـهجاودزا 
ءارو امهدـحأ  بصنی  نیتآرم  یلإ  جاتحیف  هآرملا  یف  هافق  يری  نأ  الثم  ناسنإلا  دـیری  نأ  هلاثم  لـب  هآرملا  اـهیف  یتلا  ههجلل  هیذاـحم 

هآرملا یف  اـفقلا  هروص  عبطنی  یتـح  نیتآرملا  عـضو  نیب  هصوـصخم  هبـسانم  یعاری  اهرـصبی و  ثیحب  اـهتلباقم  یف  يرخـألا  اـفقلا و 
قرط مولعلا  صانتقا  یف  کلذـک  افقلا  هروص  نیعلا  كردـت  یتح  يرخـألا  هآرملا  یف  هآرملا  هذـه  هروص  عبطنت  مث  اـفقلل  هیذاـحملا 

بابـسألا یه  هذـهف  اهب  ءادـتهالا  هیفیک  یلإ  يدـتهی  نم  ضرألا  طیـسب  یلع  زعی  هآرملا و  یف  رکذ  امم  بجعأ  تالاقتنا  اهیف  هبیجع 
رمأ اهنأل  ءایـشألا  قئاقح  فرعت  نأل  هحلاص  هقباسلا  هرطفلا  بسحب  سفن  لکف  الإ  رومألا و  قئاقح  هفرعم  نم  هقطانلا  سفنلل  هعناـملا 
مدآ ینب  بولق  یلع  نوموحی  نیطایـشلا  نأ  ول ال  ص :)  ) هنع درو  ام  هیـصاخلا و  هذـهب  ملاعلا  اذـه  رهاوج  رئاس  قراف  فیرـش  یناـبر 
هذـه عفترا  اذإف  توکلملا  ملاع  هیناسنإلا و  سوفنلا  نیب  هلئاحلا  بجحلا  هذـه  هیلباقلا و  هذـه  یلإ  هراشإ  ءامـسلا  توکلم  یلإ  اورظنل 

هیلع یه  اـم  یلع  دوجولا  هئیه  توکلملا و  کـلملا و  هروص  هیف  یلجت  هقطاـنلا  هسفن  وه  يذـلا  ناـسنإلا  بلق  نع  عناوملا  بجحلا و 
هرابع امهنأل  ضرألا  تاوامـسلا و  ضرع  نم  عسوأ  اهـضرع  هنج  هتاذ  یف  يری  لب  ضرـألا  تاوامـسلا و  اهـضرع  هنج  یف  هتاذ  يریف 

ساوحلا هدـهاشم  نم  هبئاـغلا  رارـسألا  وه  هیلقعلا و  قئاـقحلا  توـکلملا و  ملاـع  اـمأ  دودـحم و  وـه  هداهـشلا و  کـلملا و  ملاـع  نع 
هللا نأل  هیبوبرلا  هرـضحلا  یمـست  هعفد  تذـخأ  اذإ  توکلملا  کلملا و  ملاـع  هلمج  اـهل و  هیاـهن  ـالف  هریـصبلا  كاردإـب  هصوصخملا 

هنجلا وه  بلقلل  کـلذ  نم  یلجتی  اـمف  هلاـعفأ  نم  هتکلمم  هلاـعفأ و  هللا و  تاذ  يوس  دوجولا  یف  سیل  ذإ  تادوجوملا  لـکب  طـیحم 
یلجتی ام  رادـقمب  هفرعملا و  هعـس  ردـقب  هنجلا  یف  هکلمملا  هعـس  نوکی  نیرخآ و  دـنع  هنجلا  قاقحتـسا  ببـس  وه  موق و  دـنع  اهنیعب 
اهؤـالج سفنلا و  ریهطت  بلقلا و  هیفـصت  اـهلک  حراوجلا  لاـمعأ  تاـعاطلا و  نم  دارملا  اـمنإ  هلاـعفأ و  هتافـص و  هللا و  نم  ناـسنإلل 

رمأ اهنأل  هقیقحلاب  الامک  تسیل  ءافـصلا  هراهطلا و  سفن  اهاَّسَد و  ْنَم  َباخ  ْدَـق  اهاَّکَز َو  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  اـهنم  یلمعلا  ءزجلا  حالـصإب 
هلسر و هبتک و  هلاعفأ و  هللااب و  هفرعملا  رون  قارـشإ  ینعأ  نامیإلا  راونأ  لوصح  اهنم  دارملا  لب  تالامکلا  نم  تسیل  مادعألا  یمدع و 

هیاغ ردـصلا  حرـشف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْـسِْإِلل ...  ُهَرْدَـص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  یلاـعت  هلوقب  دارملا  وه  رخـآلا و  مویلا 
زوفلا کلذ  هعیرـشلا و  ناسلب  یقیقحلا  نمؤملا  وه  امهل و  عماجلا  وه  یهلإلا  میکحلاف  هیرظنلا  همکحلا  هیاـغ  رونلا  هیلمعلا و  همکحلا 

« میظعلا
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؟ مینک عورش  هنوگچ 

: تفگ

راد كاپ  هنیآ  وت  تسین ، باجح  يدعس 

تسود لامج  دیامنب  نوچ  هدروخ ، راگنز 

زا ام  هدش ي  كاپ  ِبلق  قیرط  زا  دنوادخ  ات  مینک  فرطرب  میا  هدرک  داجیا  ادخ  دوخ و  نیب  نامدوخ  هک  ار  یعناوم  دیاب  دیامرف : یم 
.دزاس نایامن  ام  رب  ار  دوخ  لامج  هلیذر ، ِقالخا  رابغ 

یناحور بادآ  هب  بدؤم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تسا ، راوتسا  امش  ياه  لد  رد  ملع  : » دومرف هک  میراد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  زا 
ءایبنا قالخا  هب  ّقلختم  و 
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: ینعی  (1)« دریگارف ار  امش  ددرگ و  راکشآ  امش  ياه  لد  زا  ملع  ات  دیشاب  ناقیّدص  و 

اب

تسا هارمه  هک  اه  هچ  تتشرس 

ُکنُخ

تسا هاگآ  دوخ  زا  هک  ار  نآ 

يرهوگ

تسا گنس  نیا  نایم  رد 

یفسوی

تسا هاچ  نیا  نایم  رد 

ِسپ

تسادیشروخ صرق  هوک ، نیا 

ریز

تسا هام  هرهز و  ربا  نیا 

.دـنا هرقن  الط و  نداـعم  نوچ  مدرم   (2)« هَّضِْفلا ِبَهَّذـلا َو  ِنِداَعَمَک  ُنِداَعَم  ُساَّنلا  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
مدـق یناسنا  لماکت  ریـسم  رد  میهاوخب  ام  رگا  .دـنک  ادـیپ  تسد  قیاقح  ِنداعم  هب  اـت  دفاکـشب  ار  دوخ  دوجو  ِهوک  دـیاب  ناـسنا  سپ 
یهار ناـسنا  میـسرب و  دـصقم  هب  رتدوز  میناوـتب  اـت  تسا  رت  کـیدزن  ناـمیارب  هک  مییاـمیپب  ار  یهار  دـیاب  میتـفیب ، هار  هب  مـیرادرب و 

: تفگ .درادن  يونعم  تاماقم  هب  ندیسر  يارب  دوخ  زا  رت  کیدزن 

وت

يرازه نیدنچ  یلو  يزیچ  کی 

لیلد

يرادن رت  نشور  شیوخ  زا 
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نز ره  رب  ملع   (3)« ِسُْفنَْألا ُْملِع  َوُه  ٍهَِملْسُم َو  ٍِملْسُم َو  ِّلُک  یَلَع  ٌهَضیِرَف  ِْملِْعلا  ُبَلَط  : » دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.تسا سفن  هب  ملع  ملع ، نآ  تسا و  بجاو  ناملسم  درم  و 

رارق دوخ  كالم  ار   (4)« ُهَّبَر َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم   » ارچ میشاب ؟ قح  يوجتسج  رد  نیمز  نامـسآ و  ارحـص و  ایرد و  هار  زا  ارچ 
ارچ میهدن ؟
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؟ دنزن قرو  دمهفن و  ار  دوخ  باتک  دنکن و  عورش  تسا -  یهلا  باتک  نیرت  بیجع  هک  دوخ - زا  ناسنا 

تـسا یبآ  غرم  هک  تخانـش  ار  دوخ  هک  نیمه  دنک  دشر  یگناخ  غرم  ِرپ  ریز  هک  كدرا  مخت   » هک دیوگ  یم  لاثم  ناونع  هب  يولوم 
یناسنا هقطان ي  سفن  باسح  دروآ .» یم  يور  رحب  رهن و  هب  دـنک و  یم  اهر  تسا ، یگناخ  غرم  هک  ار  شا  هیاد  یگناخ ، غرم  هن  و 

رتسب رد  تسا و  ثودـحلا » هینامـسج   » شرما يادـتبا  رد  ناسنا  سفن  دـنچ  ره  تسا ، یگناخ  غرم  كدرا و  مخت  باسح  تعیبط ، اب 
نآ زا  دسرب و  یخزرب  دّرجت  هب  دریگب و  هلـصاف  تعیبط  زا  دناوت  یم  شا  یتاذ  دادتـشا  التعا و  رثا  رب  یلو  دـنک  یم  روهظ  هدام  ملاع 

: دیوگ یم  .ددرگ  لئان  یلقع  دّرجت  هب  درذگب و  مه 

مخت

یگناخ غرم  هچرگ  یَّطب !

ریز

یگیاد تدرک  شیوخ  ّرپ 

ردام

تساُدب ایرد  نآ  ِّطب  وت 

تا هیاد 

تسرَپ یکشخ  ُدب و  یکاخ 

لیم

تسا ردنا  وت  لد  هک  ایرد 

رد

تسا ردام  زا  ار  ْْتناج  تعیبط 

اروترم یکشخ  لیم 

تسا هیاد  نیز 

هیاد
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تسا هیاد  دب  وا  هک  راذگب ، ار 

هیاد

نارب کشخ و  رب  راذگب  ار 

، آردنا

ناطب نوچ  ینعم  رحب  رد 

رگ

بآز دناسرتب  ردام  ار  وت 

وت

باتش نار  ایرد  يوسو  سرتم 

وت

يا هدنزرتربو  کشخ  رب  یطب 

ین

يا هدنک  هناخ  هناخ ، غرم  وچ 

وت

یهش مدآ  ینب  انمّرک  ز 

مه

یهن اپ  ایرد  هب  مه  یکشخ  هب 

ادیپ یبلق  هعِـس ي  نانچ  نآ  و  دوش ، یهلا  باتک  نیرت  گرزب  ات  دراد  ار  نآ  تیلباق  هک  تسا  يا  هفطن  اما  تسا  هفطن  ادتبا  رد  ناسنا 
تحت رد  تانیاک  هّدام ي  .دنک  تفایرد  یعفد  لوزن  هب  ار  نآرق »  » ینعی یهلا ، باتک  هک  دنک 

89 ص :

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


تعاطا رایتخا و  رد  ام  حراوج  ءاضعا و  هک  دوب  دنهاوخ  وا  تعاطا  رد  نانچ  ملاع  تادوجوم  دریگ و  یم  رارق  لماک  ِناسنا  هدارا ي 
.دنتسه ام 

ره رد  تسا و  ملاـع  زا  هلحرم  ناـمه  اـب  طاـبترا  لـباق  شدوجو  زا  يا  هلحرم  ره  اـب  شرع ؛ اـت  شرف  زا  تسا  يدـتمم  ّتیوه  ناـسنا 
مکح نمؤم  بلق  رب  ادـخ  ینعی   (1)« نمْحَّرلا ُشْرَع  نِمؤُْملا  ُْبلَق  : » دومرف هکارچ  دـنک ؛ هعلاـطم  ار  رگید  هلحرم ي  دـناوت  یم  هلحرم 
دراد ساپ  ار  دوخ  رگا  ناسنا ؛ راک  ياهتنم  تسا  نیا  .دیآ  یم  لصاح  بر  هدارا ي  دـبع و  هدارا ي  نیب  داّحتا  هجیتن  رد  دـنار و  یم 

یم هزاجا  تعیرش  هک  ییاجنآ  زج  دورن ، ییاجره  دیاب  ماقم  نآ  هب  ندیـسر  تهج  .دنادرگن  عیاض  ییایند  تاقّلعت  اب  ار  دوخ  ناج  و 
يزیچ ره  و  داد ؛ ار  شنتفگ  نذا  بیغ ، ماـقم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم  لـقع  هچنآ  زج  دـیوگن ، يزیچ  ره  و  دـهد ؛

ره دـهاوخب و  وا  هک  تساوخ  تعیرـش  هچنآ  زج  دـهاوخن ، يزیچ  ره  و  داد ؛ نذا  یهلا ، تعیرـش  ینعی  لک  ِلـقع  هچنآ  زج  دونـشن ،
دوش یم  دنوادخ  هب  وا  برق  هلیـسو ي  هک  يراک  زج  دهدن ، ماجنا  ار  يراکره  تسا و  یعرـش  نآ  تیؤر  هچنآ  زج  دنیبن ، ار  يزیچ 

.دیامن یم  دیدشت  ار  وا  یگدنب  ریسم  و 
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رایتخا ناسنا و 

هراشا

ای یلاعت و  لوئـسم  شدوخ  هک  تسا  يراتخم  ناـسنا  رب  هاـگن  تسا ، حرطم  یمالـسا  یـسانش  ناـسنا  رد  هک  یمهم  رایـسب  تاـکن  زا 
.دوش یم  راتفرگ  یقالخا  ياهداسف  یحور و  ياه  يرامیب  عاونا  هب  دنکن  دازآ  ربج  ههبش ي  زا  ار  دوخ  رگا  تسا و  دوخ  یتساکورف 

میبای یم  رد  نآرق  تایآ  هب  ارذـگ  یهاگن  اب  هک  نانچمه  دـنک  یم  سح  راتخم  ار  دوخ  يروضح ، ملع  هب  یهیدـب و  روط  هب  ناـسنا 
هک نآ  نودـب  ناسنا ، تیبرت  تهج  ینامـسآ  ِبتک  لوزن  ناربمایپ و  ندـمآ  ًـالوصا  دـناد و  یم  راـتخم  يدوجوم  ار  ناـسنا  نآرق  هک 

ُنَـسْحَا ْمُهُّیَا  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًهَنیز  ِضْرَْالا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  ّانإ  : » دـیامرف یم  یتقو  .تسا  يا  هدوهیب  راک  تسا  راتخم  ناـسنا  دنـشاب  هتفریذـپ 
ماجنا يرتهب  لمع  اه  ناسنا  زا  کی  مادک  هک  مییامزایب  ار  اه  نآ  ات  میداد ، رارق  نیمز  تنیز  ار  تسا  نیمز  رب  هچنآ  ام   (1)« ًالَمَع
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و دوش ، هارمگ  دنک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  نیمز  تنیز  ای  دناوت  یم  شباختنا  اب  تسا و  راتخم  ناسنا  هک  تسا  هتفریذـپ  دـنهد ، یم 
هن دراد و  شقن  دوخ  تلالـض  تیاده و  رد  شدوخ  اریز  ددرگ  تیاده  دیامن و  باختنا  تسا - نامیا  نامه  هک  ار -  حور  تنیز  ای 

يراذـگ هیاپ  ناسنا  رایتخا  يانبم  رب  همه  همه و  قوقح ، تیبرتو و  میلعت  قالخا و  ملع  لصا  ًاساسا  .دـشاب  يروبجم  دوجوم  هک  نیا 
لیدبت يرطف  تافص  هب  ار  یعیبط  تافص  دهد و  رییغت  ار  دوخ  هلیذر ي  تافص  دناوت  یم  ناسنا  میشاب  دقتعم  یتقو  اریز  .تسا  هدش 

هک دوش  یم  يراذـگ  هیاپ  اتـسار  نیمه  رد  زین  تیبرت  میلعت و  و  دـنک ، یم  عورـش  رییغت  نیا  يارب  ار  دوخ  نخـس  قـالخا  ملع  دـنک ،
هعماج هب  تبـسن  یناسنا  ره  قوقح  هک  دیوگ  یم  قوقح  ملع  ای  دننک ، تیبرت  ار  دوخ  صاخ  يروما  ماجنا  يارب  دنناوت  یم  اه  ناسنا 

.تسا ناسنا  رایتخا  هب  داقتعا  یمکح  نینچ  طرش  هک  دنک ، شالت  نارگید  میرح  ظفح  رد  دیاب  ناسنا  تسا و  نانچ  نینچ و  دارفا  و 

روبع ناکما  هک  دنا  هدش  ییاه  ههبش  راچد  اه  نیا  اریز  دنتسه ؛ ربج  هب  هیبش  يزیچ  ای  ربج  هب  لئاق  مالـسا ، هب  نیبستنم  زا  یخرب  هتبلا ؛
.دنریگ یم  رارق  یسررب  دروم  هدنیآ  ثحابم  رد  تاهبش  نآ  دنا ، هتشادن  ار  نآ  زا 

رایتخا میهافم 

مادک دش  هّجوتم  ناوت  یم  اه  نآ  لباقم  ِینعم  قیرط  زا  هک  .دور  یم  راک  هب  یفلتخم  یناعم  رد  رایتخا  هژاو ي  هک  میشاب  هجوتم  دیاب 
ِیناعم زا  ینعم 
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.دیئامرف هجوت  ریز  دراوم  هب  دیناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  تسا ، هّجوت  دروم  رایتخا 

یم رارطـضا  ار  تلاح  نیا  دروخب ، رادرم  تشوگ  ًالثم  دـشاب  روبجم  درف  هک  یطیارـش  ینعی  رارطـضا  رارطـضا ؛ لباقم  رد  رایتخا  - 1
ینعم تلاح  نیا  رد  رایتخا  دوش ، یم  هتفگ  تهج  نیمه  هب  راتخم ، هن  دوب و  رطضم  وا  دنیوگ : یم  حالطـصا  هب  رایتخا و  هن  دنیوگ و 

 . دوش یم  نشور  تسا  رارطضا  هک  نآ  لباقم  اب  هک  دراد  یصاخ 

هارکا نیا  .دـیدهت  هارکا و  اب  هارمه  ِشورف  دـیرخ و  لثم  يراک ، ماجنا  رد  درف  ندوبن  لـیام  ینعی  هارکا  هارکا ؛ لـباقم  رد  راـیتخا  - 2
فالخ هب  درف  هک  دوب  يروط  طیارـش  یلو  دوبن ، راـک  رد  يدـیدهت  هک  رارطـضا  سکعرب  دـشاب ، راـک  رد  يدـیدهت  هک  تسا  یتقو 
هارکا وا  دنیوگ : یم  حالطصا  هب  تسا و  نایم  رد  ریغ  فرط  زا  يدیدهت  هارکا  رد  یلو  دهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نآ  ًارارطـضا  رایتخا ،

.راتخم هن  دهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  تشاد 

هک ار  یلمع  راتخم  ِلعاف  یطیارـش  نینچ  رد  دنک ، یم  رایتخا  ار  یکی  هار ، دنچ  نیب  رد  درف  هک  شنیزگ ؛ دصق و  ینعم  هب  رایتخا  - 3
نیا دریگ ، یم  نآ  ماجنا  هب  میمـصت  هاگ  نآ  دنک و  ادیپ  لیامت  نآ  ماجنا  هب  تبـسن  دنک و  یم  رّوصت  لبق  زا  دنک  رایتخا  دهاوخ  یم 

، هار دنچ  نیب  رد  وا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دورب » هسردم  هب  درک  هدارا  نسح   » دوش یم  هتفگ  یتقو  ًالثم  .دـنیوگ  یم  هدارا »  » ار رایتخا 
.دهد ماجنا  ار  نآ  هک  دش  لیام  لمع  نآ  روصت  زا  سپ  درک و  باختنا  ار  نتفر  هسردم 
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ماجنا هب  روبجم  ار  وا  نوریب  زا  یلماع  دهد و  یم  ماجنا  شدوخ  تبغر  يور  زا  اهنت  لعاف  هک  يراک  ینعی  ربج ؛ لباقم  رد  رایتخا  - 4
ًالثم تسا ، قداص  مه  ناگتـشرف  ادـخ و  لثم  ناسنا  ریغ  دروم  رد  تسا و  معا  رگید  یناعم  همه ي  زا  رایتخا  زا  اـنعم  نیا  .دـنک  یمن 

هار دـنچ  نیب  شجنـس  رّوصت و  دـصق و  ینعم  هب  رایتخا  اه  نآ  دروم  رد  دـنچره  دـنراد ، تسود  ار  ادـخ  حـیبست  ناـشدوخ  هکئـالم 
مزع دـصق و  يانعم  هب  هدارا  یتقو  هتبلا  .دـنک  قرف  تسا  نکمم  قادـصم  رظن  زا  هدارا ، موهفم  اـب  راـیتخا  موهفم  سپ  تسین ، قداـص 

لعاف هک  هکئالم  لثم  دشاب  هدرک  دصق  ار  دوخ  لعف  يراتخم  لعاف  ره  هک  تسین  نینچ  یلو  تسا ، راتخم  يدصقلاب  لعاف  ره  دشاب ،
یلو .دنهد  یم  ماجنا  ار  ادخ  حیبست  ینورد  تبغر  اب  ناشدوخ  هدرکن و  راک  نآ  هب  روبجم  ار  اه  نآ  نوریب  زا  یلماع  نوچ  .دنراتخم 

.دنشاب هدرک  هدارا  ار  ادخ  حیبست  هنیزگ  دنچ  نیب  هک  تسین  روط  نیا 

شیارگ ناسنا  نورد  رد  اریز  تسا ، هار  دنچ  زا  هار  کی  هدـیزگ ي  يو  ياهراک  هک  تسا  نیا  دوش  یم  ناسنا  شزرا  بجوم  هچنآ 
رظن رد  رتشیب  لقع  مکح  اه  هار  نیا  ِباختنا  رد  هچ  ره  دـنراد و  محازت  مه  اب  لمع  ماـقم  رد  ًـالومعم  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـه 

.تسا رتشیب  ناسنا  باختنا  راک و  شزرا  دوش ، هتفرگ 

یهیدب تروص  هب  رایتخا  ساسحا 

رظن زا  رگا  یّتح  تهج ، نیمه  هب  تسا و  راتخم  هک  دـنک  یم  ساسحا  دوخ ، هب  ینادـجو  يروضح و  ملع  هار  زا  ناـسنا  دـش  ضرع 
هب دقتعم  یفسلف 

94 ص :

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دنک  یم  ضارتعا  امـش  هب  دینزب ، کتک  تسا ، ربج  هب  دقتعم  هک  ار  یـسک  رگا  ًالثم  .تسا  رایتخا  هب  دـقتعم  لمع  رد  دـشاب ، ربج 
نودـب ًاربج و  ام  دوب  دـقتعم  رگا  هک  یلاح  رد  دـیهدن ، ماجنا  ار  راـک  نیا  دـیناوت  یم  امـش  تسا  دـقتعم  نوچ  دـینز ؟ یم  ار  نم  ارچ 

، دینک یمن  ضارتعا  داب  هب  درب ، ار  امش  لامتسد  داب  رگا  هک  نانچمه  .دیامن  ضارتعا  دیابن  رگید  مینز ، یم  کتک  ار  وا  دوخ ، ِرایتخا 
ینعی میدرک ، یمن  ار  راک  نیا  شاک  يا  دنیوگ : یم  اریز  دنراتخم ؛ هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دنوش ، یم  نامیـشپ  اه  ناسنا  هک  نیمه  ای 
یمن تقو  چـیه  اـم  یلو  میا ، هداد  ماـجنا  هک  مینامیـشپ  ـالاح  میهدـن و  ماـجنا  میتسناوت  یم  میهد و  ماـجنا  ار  راـک  نآ  میتسناوت  یم 

.میرادن نامرس  ياهوم  ندشن  دنلب  يارب  يا  هدارا  ام  شلباقم  رد  نوچ  دوش ، یم  دنلب  نامرس  يوم  هک  مینامیشپ  ام  مییوگ 

ساسحا هک  دهدن  ای  دهد  ماجنا  ار  يراک  هک  دراد  کش  ناسنا  یتقو  اریز  تسا ؛ وا  رد  رایتخا  دوجو  رب  لیلد  ناسنا  رد  کش  تلاح 
رگم دـنک ، یم  ساسحا  راتخم  ار  دوخ  ناسنا  یهیدـب  يروضح و  روط  هب  مییوگ  یم  اذـل  تسا و  راتخم  نآ  كرت  ماجنا و  رد  دـنک 

.ددرگ یم  رب  دوخ  ینادجو  كرد  هب  زاب  تاهبش  نآ  عفد  اب  هک  دنک  فرصنم  ینادجو  كرد  نیا  زا  ار  وا  یتاهبش  هک  نیا 

ربج هشیدنا ي  دقن 

مایخ رمع  هک  تسا  روهـشم  .ددرگ  مولعم  دوش  یم  هدز  نماد  نآ  هب  رتشیب  هک  يربج  هشیدـنا ي  هاگیاج  ات  دـینک  هّجوت  ریز  رعـش  هب 
: هتفگ
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نم

دوب لها  نم  وچ  هکره  مروخ و  ّیِم 

ّیِم

دوب لهس  وا  دزن  هب  نم  ندروخ 

ّیِم

تسناد یم  لزا  قح ز  نم  ندروخ 

رگ

دوب لهج  ادخ  ملع  مروخن  ّیِم 

ملع نوچ  و  دریگ ، یم  ّقلعت  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  تسا و  قلطم  ادـخ ، ملع  نوچ  هک  تسا  هدرک  اعدا  نینچ  هدـننک  لاکـشا  عقاو  رد 
هچ میهاوخب و  ام  هچ  الاح  دـناد ، یم  ادـخ  هک  دوش  یم  عقاو  روط  نامه  ًًامتح  ثداوح  سپ  تسین ، ریذـپرییغت  رادرب و  فالخ  ادـخ 

لاحم نوچ  دش و  دهاوخ  لهج  ادخ  ملع  هنرگو  دناد  یم  ار  نآ  ادـخ  تسه و  ادـخ  ملع  رد  هک  میهد  یم  ماجنا  ار  نامه  میهاوخن ؛
یم ّیِم  نم  هک  نیا  هتفرگ  هجیتن  سپـس  .مهد و  یم  ماجنا  نم  دناد  یم  ادـخ  هک  ار  يراک  نآ  ًامتح  سپ  دوش  لهج  ادـخ  ملع  تسا 
یم ّیِم  ینامز  نینچ  رد  نم  هک  هتـسناد  یم  لّوا  زا  دـنوادخ  نوچ  مروخن ، ّیِم  مناوتب  دـشاب و  نم  رایتخا  رد  هک  تسین  يزیچ  مروخ 

.مروخن یِم  مناوت  یمن  نوچ  متسین ، نارگن  رگید  اذل  مروخ و  یم  ّیِم  نم  ًامتح  سپ  هتسناد ، یم  وا  نوچ  و  مروخ ،

ادخ ملع  سپ  شدوخ ، ّصاخ  ّتلع  هار  زا  تسا  هثداح  نآ  هب  ملع  ینعی  تسا ، ماظن  هب  ملع  یهلا ، ملع  ًالوا ؛ تفگ : دـیاب  باوج  رد 
اب ادرف  ناسنا  نیا  هک  دـناد  یم  ادـخ  هجیتن  رد  .ناسنا  هدارا  زا  دـشاب  ترابع  هک  لعف  نآ  ِدوخ  ّصاخ  هار  زا  تسا  ناسنا  لعف  هب  ملع 
ار لعف  نآ  ناسنا  نآ  نوچ  هکلب  دریگ  ماجنا  لعف  نآ  دناد ، یم  ادخ  نوچ  هک  نیا  هن  دهد  یم  ماجنا  ار  لعف  نآ  دوخ  رایتخا  هدارا و 

.دناد یم  ادخ  دنک  یم  هدارا 

زا .تسه و  نآ  رد  هک  یتاماظن  نیمه  اب  تسا  ناهج  نیمه  هب  ملع  ینعی  تسین ، ادج  ناهج  یبّبـسم  ببـس و  ماظن  زا  یهلا  ملع  ًایناث ؛
نیا هلمج ي 
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ار لعف  نآ  دوخ  هدارا ي  اب  ناسنا  هک  دـناد  یم  دراد و  ناسنا  هدارا ي  هب  ملع  دـنوادخ  اذـل  تسا و  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و  تاـماظن ،
.دهد یم  ماجنا 

تسه و یهلا  ملاع  رد  تروص ، نامه  هب  روط و  نامه  دـیآ ، یم  دوجو  هب  یجراخ  ینیع و  ملاع  رد  هک  یلعف  ره  یلعاف و  ره  ًاـثلاث ؛
یم ماجنا  دوخ  رایتخا  اب  ار  راک  نآ  ام  هک  تسا  هاگآ  ادـخ  میهد  ماجنا  يراک  دوخ  رایتخا  اـب  اـم  رگا  سپ  .تسا  هاـگآ  نآ  زا  ادـخ 

دروخب و ّیِم  دـناوت  یم  هک  يراتخم  ِناسنا  زج  جراخ  رد  دوش و  یم  عقاو  جراخ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ادـخ  ملع  رد  اریز  میهد 
زا تسا  تراـبع  نآ  تسا و  جراـخ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  قباـطم  ادـخ  مـلع  سپ  .تـسین  يرگید  زیچ  دروـخن ، ّیِم  دـناوت  یم 

.دشاب یم  راتخم  هک  یناسنا 

راتخم ًاروبجم  ناسنا   » ینعی .دشابن  راتخم  دـناوت  یمن  زگره  ناسنا  دـشاب  یم  ناسنا  رایتخا  تسا  ریذـپان  فلخت  یعطق و  هچنآ  ًاعبار ؛
دروخب ّیِم »  » دناوت یم  ناسنا  مه  هک  تسا  یتردق  رایتخا  رگید  ترابع  هب  .لعف  كرت  لعف و  ماجنا  تردـق  ینعی  رایتخا  نوچ  تسا »
لوئـسم شدوخ  سپ  تشاد ، مه  ار  نآ  كرت  تردـق  هزادـنا  نامه  هب  دروخ ، ّیِم  ناـسنا  رگا  سپ  .دورب  دجـسم »  » دـناوت یم  مه  و 

هک تسا  راوازـس  دز ، وکین  یلمع  هب  تسد  ناسنا  رگا  سپ  .تسا  هدرکن  هدارا  ار  وا  ندروخ  ّیِم  دنوادخ  اریز  تسا ، شدوخ  لامعا 
.تشاد مه  ار  وکین  لمع  نآ  كرت  ناکما  دراد  هک  يرایتخا  تهج  هب  اریز  دنهد ، شاداپ  ار  وا 
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دنوادخ یعیرشت  ینیوکت و  هدارا ي  توافت 

ادـخ هک  نیا  رگم  دروآ ، یمن  نامیا  سک  چـیه   (1)« هللا ِنْذِِإب  ِّالا  َنِمُْؤت  ْنَا  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو   » هدومرف ادـخ  نوچ  دـنا : هتفگ  يا  هدـع 
دروم رد  یهلا  ردق  اضق و  نذا و  هدارا و  ّتیـشم و  ِّتیرهاق  تسناد  دیاب  هک  یلاح  رد  .دنام  یمن  ناسنا  يارب  يرایتخا  سپ  دـهاوخب 

نیشناج یهلا  ردق  اضق و  تساوخ و  هک  دوش  یم  ناسنا  رایتخا  یفن  بجوم  یهلا  هدارا ي  ینامز  .تسین  رایتخا  یفن  ینعم  هب  ناسنا ،
رد ادـخ  هدارا ي  ناسنا و  هدارا ي  هک  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  ادـخ ؛ ای  میهد  ماجنا  ام  ای  ار  راـک  کـی  ینعی  دوش ؛ ناـسنا  راـیتخا 

تسادخ هدارا ي  تحت  همه  شراثآ ، يدابم و  مامت  اب  دریگ ، یم  ماجنا  ناسنا  طسوت  هچنآ  قوف  هیآ ي  قبط  و  تسا ، رگیدمه  لوط 
، یهلا هدارا ي  هک  دوش  رّکذـتم  ار  هتکن  نیا  دـهاوخ  یم  قوف  هیآ ي  لاثما  رد  دـنوادخ  .تسا  یهلا  هدارا ي  ِقَّلعتم  ماـظن ، ّلـک  اریز 

.دوش رکنم  ار  ناسنا  رایتخا  هک  نیا  هن  تساه ؛ ناسنا  هدارا ي  قوف 

ِینیوکت یعیرـشت و  هدارا ي  نیب  دیاب  دنوادخ  هدارا ي  ناسنا و  رایتخا  عوضوم  رد  یلک  روط  هب  قوف و  هیآ ي  لثم  یتایآ  لیلحت  رد 
نینچ ًاعیرـشت  وا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  دینک » تدابع  ار  ادـخ  نینمؤم  يا  : » دـیامرف یم  تعیرـش  قیرط  زا  یتقو  .تشاذـگ  قرف  ادـخ 

میناوت یم  ام  اذـل  هدومرف و  هیـصوت  ام  هب  میراد  ام  هک  يدازآ  رایتخا و  ساـسارب  ار  نیا  یلو  میرواـیب ، ناـمیا  اـم  هک  هدرک  يا  هدارا 
ادخ مه  ار  نیمه  میرواین و  نامیا  میناوت  یم  میروایب و  نامیا 

98 ص :

هیآ ي 100. سنوی ، هروس ي  - 1

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 110 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


دوب هجوتم  دـیاب  تهج  نیمه  هب  .میـشاب  راتخم  ام  هک  هتـساوخ  نینچ  ًانیوکت  میـشاب و  راتخم  نامیا  مدـع  نامیا و  رد  ام  هک  هتـساوخ 
.دوش هابتشا  ود  نیا  دیابن  دنراد و  دنوادخ  ینیوکت  هدارا ي  هب  رظن  یضعب  ادخ و  یعیرشت  هدارا ي  هب  رظن  تایآ  یضعب 

زا یـشان  هک  ناسنا  تالیامت  لثم  دـنزب ، رـس  ناسنا  زا  یّـصاخ  راـک  اـت  دـنوش  یم  بجوم  تعیبط ، نیناوق  دراوم  يرایـسب  رد  لاؤس :
هک یلاح  رد  دنک  یم  هدروآ  رب  ار  تالیامت  نآ  شدوخ  دـنک  یم  رکف  ناسنا  اذـل  تسین و  ام  رایتخا  رد  هک  مه  زیارغ  تسا و  زیارغ 

؟ تسین ربج  عون  کی  نیا  ایآ  .دنا  هدرک  راک  نآ  هب  راداو  ار  وا  یعیبط  زیارغ 

يرطف و شیارگ  اـی  یعیبـط و  يزیرغ و  شیارگ  اـی  لاـح  دراد ، ناـسنا  ینورد  شیارگ  رد  هشیر  یلمع  ره  هک  تسا  مّلـسم  باوج :
يرگید رب  ار  یکی  دـناوتن  ای  دـنک و  تمواقم  اهنآ  لباقم  رد  دـناوتن  ناسنا  هک  تسین  ناـنچ  نآ  اـه  شیارگ  نیا  دوجو  یلو  .يونعم 

زا تافص  یـضعب  لاقتنا  هک  انچمه ن  .دنک  یم  راد  ینعم  ار  ناسنا  رایتخا  اه ، شیارگ  نیب  حیجرت  ای  تمواقم و  نیمه  دهد ، حیجرت 
.دوش ربج  تیبثت  هناهب ي  ات  دشاب  هتشادن  ار  اه  نآ  لیدعت  ای  رییغت و  ناوت  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نیدب  تثارو ، قیرط 

رد .درادـن  یگداتـسیا  بات  اـه  نآ  ربارب  رد  ناـسنا  هدارا ي  تسا و  یعطق  نیناوق  ياراد  هعماـج  دوش : یم  هتفگ  یـسانش  هعماـج  رد 
؛ دـنک تمواقم  عمج  هدارا ي  لباقم  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  دزاـس و  یم  اـه  ناـسنا  هدارا ي  ار  هعماـج  درک  شومارف  دـیابن  هک  یلاـح 

.دنا هدرک  نینچ  خیرات  لوط  رد  ءایبنا  هک  نانچمه 
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.تشاد دنهاوخن  زیچ  چیه  لباقم  رد  یتمواقم  دنرادن  یلوصا  چیه  هک  یمدرم  يرآ 

ماـکحا ِموکحم  مدرم  دـنک و  یم  لـیمحت  هرود  ناـمه  ِمدرم  هب  يا  هرود  ره  رد  ار  شیوخ  هب  طوـبرم  ماـکحا  خـیرات ، دـنیوگ : یم 
رد هک  نیارب  هوالع  دش ، لئاق  یجراخ  یتّیعقاو  خیرات  يارب  ناوت  یمن  تسا و  یلیلد  یب  ضرف  نخـس  نیا  هک  یلاح  رد  .دـنا  خـیرات 

کی ندوبن  رب  لیلد  هک  میبای  یم  ههرب  نآ  لـحم و  نآ  مدرم  رد  يّداـضتم  ياـه  شیارگ  یخیراـت ، ههرب ي  کـی  رد  لـحم و  کـی 
طیارش هب  زاین  هک  یفادها  روصت  ناکما  اه  نامز  زا  یضعب  رد  دوش  هتفگ  هک  نآ  رگم  .تسا  یخیرات  ههرب ي  نآ  يارب  صاخ  نوناق 

مدرم هب  ار  یتامدقم  ادتبا  یتیبرت  لوصا  ریاس  لثم  دیاب  درادن و  ربج  هب  یطبر  نیا  هک  تسین ، مدرم  رد  دراد  ار  دوخ  صاخ  یگنهرف 
مادقا فادها  نآ  ققحت  ياتسار  رد  دننک و  ادیپ  بسانم  يروصت  یناسنا  دنلب  فادها  هب  تبسن  دنناوتب  دوخ  خیرات  رد  ات  دش  رکذتم 
ماـظن هب  موکحم  مدرم  نآ  تفگ  ناوـت  یم  اـیآ  دنتـشادن  هیقف  تیـالو  زا  يروـصت  یهاـشنهاش  ماـظن  رد  مدرم  هک  نآ  لـثم  .دـنیامن 

؟ داد روبع  یهاشنهاش  خیرات  زا  ار  مدرم  دومن و  نییبت  تسا  هیقف  تیالو  رب  ینتبم  هک  ار  یماظن  دیاب  ای  دنتسه  یهاشنهاش 

ربج لولعم و  تلع و  ترورض  نیب  هطلاغم 

هچ لاح  دش ، قّقحم  لعف  کی  ای  ئـش و  کی  هّمات ي  ِّتلع  یتقو  سپ  تسا ، مکاح  ترورـض  لولعم  ّتلع و  نیب  نوچ  دـنیوگ : یم 
.دنام یمن  ناسنا  رایتخا  يارب  یئاج  نیاربانب  .دوش  یم  قّقحم  لعف  نآ  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و 
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يرآ تفگ ؛ دـیاب  باوج  رد  هک  یلاح  رد  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  يرایـسب  نهذ  هک  تسا  یمهم  تالاکـشا  هلمج  زا  لاکـشا  نیا 
دوجو هب  لعف  نآ  ًامتح  دـمآ ، دوجو  هب  یلعف  هّمات ي  ّتلع  هک  مه  یتقو  دوش و  یم  قّقحم  لولعم  ًامتح  دـش ، قّقحم  هّمات  ِّتلع  یتقو 

، مینکن هدارا  ام  اـت  تساـم و  دوخ  هدارا ي  دـنک ، یم  هّماـت  ار  ّتلع  هک  ّتلع  هقلح ي  نیرخآ  ناـسنا ، لـعف  دروم  رد  یلو  دـیآ ، یم 
ناـسنا مه  تسا و  ریذـپان  فلخت  يرورـض و  لولعم  ّتلع و  نیب  هطبار ي  مه  سپ  .ددرگ  یمن  عـقاو  لـعف  دوـش و  یمن  هّماـت  ّتلع ،

مه يور  ناسنا  هدارا ي  اب  هارمه  لقع ، طسوت  لعف  نآ  نایز  دوس و  نیب  شجنـس  لیم و  لعف و  هب  یهاگآ  هعومجم ي  .تسا  راتخم 
دوش و یمن  هّمات  تلع ، دنکن  هدارا  ناسنا  ات  هملک ؛ کی  رد  سپ  .دـیآ  دوجو  هب  لولعم  ناونع  هب  ناسنا  ِلعف  ات  دـنوش  یم  تلع  هتفر 

.دیآ یمن  دوجو  هب  لولعم 

دوخ تشونرـس  نییعت  رد  یـشقن  اه  ناسنا  رگید  اذل  تسا و  ظوفحم  یهلا  ردق  اضق و  رد  هدش  عقاو  ناهج  نیا  رد  هچ  ره  دنا ؛ هتفگ 
.دنرادن

راک نیا  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  نیمه  یهلا  ردق  اضق و  تسا و  راتخم  یهلا  ردق  اضق و  قبط  ناسنا  دوب  هّجوتم  دـیاب  هک  یلاح  رد 
یم شتآ  دـنک و  یم  رت  بآ  هک  نیمه  دـشاب ، نیا  زا  يادـج  يزیچ  یهلاردـق  اـضق و  هک  نیا  هـن  دـنکن ، ار  راـک  نآ  اـی  دـنکب و  ار 

تـسین ناسنا  رایتخا  ای  شتآ  یگدنزوس  لباقم  يزیچ  یهلا  ردق  اضق و  اذل  تسا و  یهلا  ردـق  اضق و  تسا ، راتخم  ناسنا  دـنازوس و 
.تسه زین  ناسنا  رایتخا  هب  دقتعم  تسا ، یهلاردق  اضق و  هب  دقتعم  هک  نیا  نیع  رد  مالسا  سپ  دیآ ؛ شیپ  ربج  هک 
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ناسنا رایتخا  یهلا و  تّیشم 

.تسوا تردق  هدارا و  هطلس ي  رد  اهدادیور  همه ي  تسا و  شنیرفآ  ماظن  يامرف  مکح  دنوادخ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ادخ  ّتیـشم 
تمدخ رد  عقاو  رد  همه  تاقولخم  .تسین  وا  هقلطم ي  تردق  ربارب  رد  یعنام  ّدـس و  تسوا ، قولخم  هک  نیا  نیع  رد  یتسه  ملاع  و 

هب تسا  ملاع  و   - (1)« َنوُکَی ْنَا  َْلبَق  َناک  اِمب  َِملَع   - » دراد نیـشیپ  ملع  وا  اهنت  هن  .وا  فادها  ندروآرب  هلیـسو ي  دنتـسه و  دنوادخ 
دلوت ماگنه  دازون  دـناد  یم  هک  نیا  لثم  دزادرپ  یم  روما  یگدامآ  هب  شیپاـشیپ  هکلب  دـیآ ، دوجو  هب  هک  نآ  زا  لـبق  تسه ، هچ  نآ 

.دنک یم  هدامآ  ار  ریش  ردام  هنیس ي  رد  وا  يارب  دلوت  زا  لبق  اذل  دراد و  ریش  هب  زاین 

هب شدوخ  هک  یناسنا  رایتخا  يدازآ و  اب  وا  مّلـسم  تسوا و  تیـشم  تساوخ و  زین  هداد  ناـسنا  هب  هک  يراـیتخا  يدازآ و  رادـقم  نآ 
ّبر فرط  زا  تسا  ییاـطع  هکلب  تسین ، دـنوادخ  هدارا ي  لـباقم  مه  ناـسنا  راـیتخا  هـک  ناـنچمه  دـنک ، یمن  هلباـقم  هداد ، ناـسنا 

اِّما َلیبَّسلا ، ُهاْنیَدَه  ّانِا  : » دومرف ناسنا  رایتخا  اب  هطبار  رد  دنوادخ  .درادرب  مدق  دوخ  لامک  هب  ندیسرو  ندیرورپ  رد  ناسنا  ات  نیملاعلا 
یم هدافتـسا  ریـسم  نآ  زا  دوب و  دـهاوخ  رکاش  ای  لاح  میدرک ، ییامنهار  دورب  دـیاب  هک  يریـسم  هب  ار  وا  ام   (2)« ًاروُفَک اِّما  ًارِکاش َو 
رگا ات  میدراذگ  دازآ  ار  وا  مه  میدنایامن و  ناسنا  هب  ار  یتخب  کین  هار  مه  ینعی  .دنک  یمن  هدافتـسا  دش و  دهاوخ  روفک  ای  دـنک و 

مه رگا  و  دورب ، ریسم  نآ  رد  تساوخ 
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، دوخ باختنا  اب  ار  يدـب  یبوخ و  اـت  دزروب ، رفک  نآ  هب  تبـسن  دـشاب و  هدرک  تشپ  شا  یتخب  کـین  هار  هب  شدوخ  زاـب  تساوخن ،
«. دبای یم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  هشیمه  یلو  دور ، یم  دوخ  هار  هب  قولخم   » عقاو رد  سپ  .دهد  رارق  نتـشیوخ  هیامرـس ي  دوخ ش 

، دبای یم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  هشیمه  تهج  نآ  زا  دـنک و  یم  باختنا  ار  دوخ  هار  شدوخ  هک  دور  یم  دوخ  هار  هب  تهج  نآ  زا 
.دنک تشپ  نآ  هب  ای  دراذگب  مدق  شا  یتخب  کین  هار  هب  شدوخ  دناوتب  وا  هک  هتساوخ  ار  نیمه  زین  دنوادخ  هک 

ادخ تّیشم  دنمنوناق و  ناهج 

ار یتباث  ِيدنم  نوناق  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  لمع  بابـسا  اه و  هطـساو  اب  تهج  کی  زا  دراد ، هک  ینأش  ّولُع  تهج  هب  دـنوادخ 
شدوخ دـهد ، یم  ماجنا  هک  ار  یلمع  ناسنا  ًاعقاو  دـنازوس و  یم  هک  تسا  شتآ  ًاعقاو  هک  يروط  هب  مینک ؛ یم  هدـهاشم  تعیبط  رد 
شدوخ ّصاـخ  يدوجو  هبترم ي  رد  يدوجوم  ره  یلو  تسا ، دـنوادخ  هب  يدوـجوم  ره  دوـجو  هک  تسا  تسرد  .دـهد  یم  ماـجنا 
دوجوم نآ  هب  ّقلعتم  ًاتلاصا  تیصاخ  نآ  هک  هدیـشخب  یعیبط  یتّیـصاخ  يدوجو و  يدوجوم  ره  هب  دنوادخ  .دراد و  ار  دوخ  صاوخ 
شدوخ ناسنا  دنازوسب و  شتآ  هک  تسا  نیمه  هتـساوخ  یم  ادخ  هچ  نآ  .دنک و  یم  نایب  ار  یهلا  فادها  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ،
ياروام یهاگ  رگید  تهج  زا  یلو  دنک ، یم  لمع  بابسا  هطـساو ي  هب  تهج  کی  زا  دنوادخ  يرآ  .دشاب  دوخ  ِلامعا  رگ  باختنا 

.میزادرپ یم  نادب  یبوبر » ملاع  شقن   » ثحب رد  هک  دیامن  یم  مادقا  اهرازبا 
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ار وا  هدروآرد ، شبنج  هب  وا  دوجو  رهوگ  رد  ار  یکین  هب  لیامت  ِحور  تسا ، هداد  ناسنا  هب  باختنا  تردق  هک  نیا  نیع  رد  دـنوادخ 
زا دنوادخ  ریثأت  درب ؛ یمن  نیب  زا  ار  وا  رایتخا  تردـق  یکین ، هب  لیامت  نیا  یلو  تسا ، نآ  رد  وا  تداعـس  هک  هدرک  یهار  هب  لیامتم 

نیا رد  و  رهق ، هن  تسا و  قشع  تروـص  هب  حطـس ، نیا  رد  دـنوادخ  لـمع  ییاـغ ؛ ّتلع  ناوـنع  هب  تسا ، یکین  هب  لـیامت  تهج  نیا 
تیادـه و وا  لمع  هکلب  دـنک ، یم  اج  هباج  ار  متا  نورد  ياه  نورتکلا  ییوگ  هک  میروآ  رظن  رد  ناـنچ  ار  دـنوادخ  دـیابن  اـم  هطبار 

امَو : » دیامرف یم  .مینک  باختنا  دوخ  ام  ات  دزو  یم  ام  ناج  رب  یمیـسن  نوچ  دنوادخ  فرط  زا  یکین  هب  لیامت  .تسا  یکین  هب  لیامت 
هب ار  اه  ناـسنا  ياـه  لـیم  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیا  هب  .دـهاوخب  ادـخ  ار  هچ  نآ  رگم  دـیهاوخ  یمن  امـش   (1)« هللاَءاشَی ْنَا  ّالإ  َنوؤاـشَت 
رد ناسنا  ات  دنک ، یم  داجیا  ار  امش  ياه  لیم  دومرف : هکلب  دهد ، یم  ماجنا  دنوادخ  ار  امـش  لاعفا  دومرفن : اریز  دروآ  یمرد  تکرح 
هب لیم  تهج  هب  اه  ناسنا  رگا  هک  درک  شومارف  دـیابن  هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  رگید  یباختنا  ناـکما  اـه  تیادـه  تـالیامت و  نآ  لـباقم 

دساف لامعا  تسادخ ، هنانابرهم ي  کیرحت  هب  ندرک  تشپ  هک  دساف  ياه  لیم  رثا  رد  دندشن و  اریذپ  ار  یهلا  کین  ياه  لیم  هانگ ،
.تسین بولطم  ناشناج  يارب  هک  دنوش  یم  ور  هبور  دوخ  باختنا  هجیتن ي  اب  ًامتح  دنرصقم و  ناشدوخ  دنداد ، ماجنا 

هوحن قّقحت  تهج  رد  ار  يدوجوم  ره  تسا و  دوجوم  زیچ  نآ  ِلماک  لآ و  هدـیا  هوحن ي  زیچ ، ره  ِتقلخ  زا  لـبق  دـنوادخ  ملع  رد 
لماک ناسنا  نآ  لآ و  هدیا  نآ  هب  ندیسر  يارب  زین  ار  ناسنا  دنک و  یم  تیاده  شا  ییاهن  لآ و  هدیا  ي 
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تـشپ نآ  هب  يا  هّدع  دـننک و  یم  هدافتـسا  شزیگنا  تیادـه و  نآ  زا  يا  هّدـع  ًاروُفَک » اِّما  ًارِکاش َو  اِّما   » یلو .دراد  یماو  شزیگنا  هب 
.دنیامن یم 

هدام ملاع  رد  یبوبر  ملاع  شقن 

هک نانچمه  .مینک  فذح  تعیبط  رد  ار  ادـخ  يونعم  روضح  مینادـب و  يربج  یکیناکم و  ِیّلِع  ماظن  کی  ناونع  هب  ار  تعیبط  دـیابن 
هناسانـش تسیز  ياه  لمعلا  سکع  حطـس  رد  ار  ندب  ياه  تیلاعف  همه ي  میریگب و  هدیدان  وا  ندب  رد  ار  یناسنا  ِسفن  شقن  دـیابن 

ناسنا ِبضغ  یهاگ  یلو  دوش  یم  مرگ  یلخاد  زاسو  تخوس  رثا  رد  یهاگ  ای  شتآ و  رثا  رد  ندب  یهاگ  هک  نیا  لثم  .مینک  لیلحت 
هجوتم تشادـن و  رود  رظن  زا  زین  ار  هدام  ملاع  رد  يونعم  للع  رت  میقتـسم  شقن  تسا  مزـال  سپ  .ددرگ  یم  وا  ندـب  یمرگ  بجوم 
بابـسا یهاگ  طقف  ددرگ و  یمرب  ادـخ  هب  زیچ  همه  تروص  ره  رد  دـنچره  دـیامن ، یم  مادـقا  اهرازبا ، ءارواـم  دـنوادخ  ًاـضعب  دوب 

هک نانچمه  .تسا  هدومن  روهظ  هتفای و  قّقحت  بابـسا  اه و  هلـصاف  نیا  اب  دنوادخ  هدارا ي  دنا و  هدش  هلـصاف  ادـخ  ام و  نیب  يرتشیب 
ات تسا  يا  هطساو  بآ  سپ  تسا ، هدام  ملاع  هبترم ي  رد  یقاس » مسا   » روهظ قّقحت  بجوم  بآ ، یلو  تسا ، ادخ  یقاس  مییوگ  یم 
هچ دنشاب و  نایم  رد  وا  لعف  ياه  هطـساو  هچ  تسا ؛ هنحـص  رد  دنوادخ  هشیمه  لاح  ره  رد  یلو  دنک  باریـس  ار  شناگدنب  دنوادخ 

.دنشابن نیب  رد  اه  هطساو 
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یعیرشت تیاده  ینیوکت و  يدازآ 

ینعی تسین ؛ داضت  رد  درذـگ ، یم  ناسنا  رب  ناسنا و  رد  هچنآ  اـب  یهلا  ّتیـشم  و  دـنک ، یمن  یناـبرق  ار  اـه  ناـسنا  يدازآ  دـنوادخ ،
نآ یعیرـشت و  تیادـه  نیا  دـنا و  هدرک  داهنـشیپ  ار  تداعـس  هار  يدازآ ، ِدوـجوم  نینچ  يارب  ًاعیرـشت  تسا و  دازآ  ًاـنیوکت  ناـسنا 

دیاب ای  ینکن و  ملظ  دـیاب  هک  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  ًاعیرـشت  دـنوادخ  .وا  رهق  هن  تسا و  یهلا  قشع  ِمزـال  طیارـش  ینیوکت ، يدازآ 
.دهدن ماجنا  دناوتب  تساوخن ، رگا  دهد و  ماجنا  ار  روتسد  نآ  تساوخ  رگا  ات  دیرفآ ، دازآ  ار  وا  ًانیوکت  یلو  ینک ، تدابع 

(1)« میکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهللا  ُّلُِضیَف  : » دومرف هطبار  نیا  رد  دیامن و  یم  هارمگ  تساوخ  ار  هک  ره  دیامرف : یم  دنوادخ  يرآ 
هتـساوخ هک  دنک  یم  نشور  رگید  يا  هیآ  رد  یلو  تسا ؛ میکح  دنمتردق و  وا  دـنک و  یم  هارمگ  تساوخ ، ار  هک  ره  دـنوادخ  سپ 
تساوخ نوچ  .دنک  یمن  تیاده  ار  ملاظ  موق  دنوادخ   (2)« نیِملاّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَیال  ُهللاَو  : » دیامرف یم  و  دنکن ؛ تیاده  ار  ملاظ  تسا 

یمن تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ   (3)« نیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَیال  ُهللاَو  : » دـیامرف یم  .هناسوهلاوب  هن  تسا و  هنامیکح  یتساوخ  دـنوادخ ،
ات ملاظ  رفاک و  هک  تسا  هتـساوخ  یلو  دـیامن ، یم  هارمگ  اـی  دـنک و  یم  تیادـه  تساوخ  ار  سک  ره  هک  تسا  تسرد  سپ  دـنک ،

، دنرادیاپ دوخ  رفک  ملظ و  رد  یتقو 
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.دنک یم  تیاده  داد ، رییغت  رفک  ملظ و  زا  ار  دوخ  تهج  هک  سک  نآ   (1)« َبانا ْنَم  ِْهَیِلا  يدْهَی  : » دومرف سکعرب ؛ دنوشن و  تیاده 
نیمه وا  ّتیشم  سکعرب ، هکلب  دنـشاب ، هتـسب  تسد  دوخ  تشونرـس  رییغت  هب  تبـسن  اه  ناسنا  هک  تسین  نانچ  نآ  ادخ  ّتیـشم  سپ 

.دنوش دنم  هرهب  دنوادخ  تیاده  زا  دنناوتب  دوخ  باختنا  اب  اه  ناسنا  هک  تسا 

تسا ّیقش  ْدوخ  ّیقش ،

یقش و ِناسنا   (2)« ِهُِّما ِنَْطب  یف  َدِعَـس  نَم  ُدیعَّسلا  ِهُُّما َو  ِنَْطب  یف  َیقَـش  ْنَم  ُّیقَـشلَا  : » دـیامرف یم  هک  میراد  تایاور  رد  لوا : هتکن ي 
نیا زا  .تسا  راکوکین  دیعس و  ردام  مکش  زا  هک  تسا  یسک  راکوکین ، دیعس و  ناسنا  تسا و  راکدب  یقش و  ردام  مکـش  زا  راکدب ،
ینعی تسا ، مولعم  عباـت  هک  دراد  ادـخ  ملع  هب  هراـشا  تاـیاور  عون  نیا  هک  یلاـح  رد  دـسر  یم  نهذ  هب  ربـج  ياـنعم  ًارهاـظ  تیاور 
لامعا هب  ادـخ  ملع  اهتنم  .دوش  یم  عقاو  ناشدوخ  رایتخا  اب  اهنآ  لامعا  هک  روط  نامه  یلو  دراد  اـه  ناـسنا  لاـمعا  هب  ملع  دـنوادخ 

ُهَّنَا َمَْلعَی  یلاعَت  َهللا  َّنِا  : » هک دننک  یم  ریسفت  نینچ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ار  قوف  تیاور  تساهنآ ، لامعا  زا  لبق  ناگدنب 
هب دیعس  ناسنا  دوش و  یم  بکترم  ار  ءایقشا  لمع  يدوز  هب  یقش  ِناسنا  نیا  هک  دناد  یم  دنوادخ   (3)« ...ءایِقْشَْالا َلَمَع  ُلَمْعَیَس 
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.دورن دناوت  یم  هک  نیا  اب  دور ؛ یم  ههاریب  هب  دوخ  رایتخا  ءوس  رثا  رد  سپ  .دهد  یم  ماجنا  ار  ناکین  لمع  يدوز 

اه یـضعب  دـندرک ؛ ینیب  شیپ  ار  ربـنق  مثیم و  تشونرـس  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  ءاـطغلا  فشک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
هنتف کی  وا  هدرُمن ، وا  ریخ ؛ : » دندومرف ترضح  .دُرم  هفطرع » نبدلاخ  : » دنداد ربخ  ترضح  هب  دننک ، شیامزآ  ار  ترضح  دنتـساوخ 

تساخرب و دوب ، هتسشن  سلجم  رد  لامج  نب  بیبح  دهد » یم  لامج  نب  بیبح  تسد  هب  مه  ار  تلالـض  مچرپ  دزادنا و  یم  هار  يا 
یم ار  راک  نیا  ًامتح  یلو  یشکب ، شود  هب  ار  تلالض  مچرپ  نینچ  کی  ادابم  : » دندومرف ترـضح  متـسه »! امـش  تسود  نم  :» تفگ

.(1)« نکن ار  راک  نیا  یلو  ییآ ، یم  لخاد  هب  مه  دجسم  ِرد  نیا  زا  ینک و 

ملع نم  ینک ، یم  وت  نوـچ  ینعی  .ماـما  بیغ  ِملع  مه  دـنکن و  ار  راـک  نیا  هک  تسه  ماـما  یهن  مه  ثیدـح  نیا  رد  دـینک  هظحـالم 
رایتخا يدابم  نآ  زا  یکی  هک  نآ  يدابم  همه ي  اب  تسا  مولعم  عبات  ترـضح  ملع  .ینک  یم  وت  مراد  ملع  نم  نوچ  هک  نیا  هن  مراد ،
.دنیوگ یم  مولعم » عبات  ِبیغ  ِملع   » نآ هب  هک  تسا  نامه  نیا  .دش و  عقاو  دندرک  ینیب  شیپ  ترـضح  هچ  نآ  همه ي  تسا و  ناسنا 

دارفا هچ  نآ  زا  رتدوز  دـنوادخ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تساـهرکم ؛ نیرت  عیرـس  ياراد  دـنوادخ  وگب  ًارْکَم » ُعَرْـسَا  ُهللا  ِلـُق   » ینعم
.دنک یم  هلباقم  دیامن و  یم  یثنخ  دید  تحلصم  رگا  دناد و  یم  دننک ، یم  لمع 

دـمآ و ترـضح  نآ  روضح  هب  دارم  هلیبق ي  زا  يدرم  دـندناوخ ؛ یم  زامن  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  مود : هتکن ي 
، نک ظفح  ار  تدوخ  تفگ :

108 ص :
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هناَظَفْحَی ِْنیَکَلَم  ٍناَْسنِإ  ِّلُک  َعَم  َّنِإ  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  .دراد  ار  وت  نتشک  دصق  دارم  هلیبق ي  زا  يدرم  اریز 
وا يارب  هچنآ  هب  تبـسن  ار  وا  هک  هدراذگ  کلم  ود  سکره  اب  دنوادخ   (1)« ٌهَنیِـصَح ٌهَّنُج  َلَجَْألا  َّنِإ  ُهَْنَیب َو  ُهَْنَیب َو  اَیَّلَخ  ُرَدَْقلا  َءاَج  اَذِإَف 

دننک یم  یلاخ  ار  تسا  هدش  ردقم  هچنآ  وا و  نایم  کلم  ود  نآ  دیـسر ؛ هدش ، رّدقم  هچنآ  نوچ  سپ  دننک ، یم  ظفح  هدشن  رّدـقم 
اهـالب همه ي  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  مکحم  يرپس  گرم ، هدـش ي  نیعم  ِتقو  لَـجَا و  و  دوش -  عقاو  تسا  هدـش  رّدـقم  هچنآ  اـت  - 

.دنک یم  ظفح 

، درادـن ذوفن  اهاج  نآ  ات  ام  راـیتخا  هک  دـننک  یم  دوجو  َملاـع  تباـث  نیناوق  هجوتم  ار  اـم  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هنادنمتداعـس میناوتن  ام  هک  يربج  ینعم  هب  دوجو ، ملاع  ِتباث  نیناوق  .تشادن  ذوفن  ام  تیـسنج  ای  دلوت  نامز  رد  رایتخا  هک  نانچمه 

تسا هدادن  ام  تسد  رد  ار  دوخ  ماظن  دنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیدب  هکلب  .تسین  مینزب ، مقر  یتمایق  ِیگدنز  يارب  ار  دوخ  تشونرس 
هداد هدش  باسح  نقتم و  یماظن  لد  رد  ار  دوخ  تشونرس  رییغت  دوخ و  رییغت  ناکما  ام  هب  هکلب  میهد ، رییغت  ار  نآ  دوخ  لیم  اب  ام  ات 

.تسا

نآرق رد  ناسنا  یشزرا  فیصوت 

میداد و یم  رارق  یسررب  دروم  ساسا  نآرب  ار  وا  دوجو  یگنوگچ  دراد و  یتعسو  هچ  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  ناسنا  دروم  رد  لاح  ات 
رظن زا  ار  ناسنا  نآرق ، هک  تسا  نیا  رد  نخـس  لاح  .دوش  وا  يدنمتداعـس  عناـم  هک  درادـن  دوجو  يربج  هک  دـش  نشور  تیاـهن  رد 

.دیامن یم  یفرعم  هنوگچ  یشزرا 

109 ص :
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هب هک  تهج  نآ  زا  ار  ناـسنا  تقو  کـی  مینک ، یم  یـسررب  تسا  دّرجم  دوـجوم  کـی  هک  تهج  نآ  زا  ار  ناـسنا  سفن  تقو  کـی 
نآ زا  دـیابن  تسا و  ناسنا  داعبا  زا  دـُعب  کـی  مه  نیا  مییوگب  میهاوخ  یم  مییاـمن و  یم  یـسررب  دراد  شیارگ  شـشک و  اـه  یتسپ 
نآ دروم  رد  ثحب  تسا و  قالخا  ثحب  عوضوم  دـناهرب ، ار  دوخ  هنوگچ  تسپ  ياه  شیارگ  نیا  زا  ناسنا  هک  نیا  هتبلا  .دوب  لـفاغ 

.تسا جراخ  لاقم  نیا  زا 

دنک میـسرت  ار  ناسنا  زا  يدُعب  دـهاوخ  یم  هیآ  نیا  .تسا  هدـش  قلخ  صیرح  ناسنا   (1)« ًاعُولَه َِقلُخ  َناْسنِْالا  َّنِا  : » دـیامرف یم  نآرق 
رد ّتیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  صرح  نیا  دیابن  دشاب و  صیرح  ریخ  رب  ات  تسا  هدش  هداهن  یصرح  ناسنا  تشرس  رد  هک  نیا  رب  ینبم 

يدادادخ تمعن  نیا  تسا و  هدرکن  ریبدت  تیاده و  تسرد  ار  صرح  نآ  دـش ، صیرح  لام  عمج  رب  رگا  هکلب  .دریگب  هدـیدان  دوخ 
هب صخـش  یتقو  هک  تسا  نیا  يدادادخ  صرح  همزال ي  اریز  .تسا  هدومن  لیدبت  تمقن  هب  یگقیلـس  جک  اب  اه  تمعن  ریاس  لثم  ار 

یتفص ناونع  هب  یتقو  صرح  .دوب  دهاوخن  یقالخا  لئاذر  زا  صرح  تلاح  نیا  رد  دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  دنک  شالت  دیسر ، يریخ 
، نآ أشنم  هک  ار  یکدوک  نارود  صرح  هک  تروص  نیدب  .دنک  تیریدم  دب  ار  نآ  ناسنا  هک  دریگ  یم  ياج  ناسنا  ناج  رد  مومذـم 

تلاح نیا  رد  دربب ، لقع  نامرف  ریز  رد  ار  نآ  هک  نآ  نودـب  دـنک  ظفح  تروص  ناـمه  هب  رخآ  اـت  دوب ، لد  ياهتـشا  سفن و  ياوه 
یم مورحم  یعقاو  ریخ  زا  دـنام و  یم  وا  رد  سفن  ياوه  فادـها  نتفاـی  ِصرح  قـح ، هب  یکیدزن  ِصرح  قوـش و  ياـج  هب  هک  تسا 

رد دوش و 

110 ص :
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صرح راگدرورپ ، تعاطا  اب  دـناوت  یمن  زین  دـنک و  لرتنک  ار  دوخ  صرح  دـناوت  یمن  نآ  لباقم  رد  ربص  اب  هانگ ، اب  دروخرب  ماگنه 
ار وا  ِصرح  هنماد ي  هک  درک  دروخرب  يّرـش  یلکـشم و  اب  رگا  یناسنا  نینچ  .دـیامن  لرتنک  ار  اـیند  هب  لاغتـشا  لاـم و  عمج  هب  دوخ 

.دنک یم  یبات  یب  عزج و  هب  عورش  دریگب ، ار  وا  یبلط  لام  تاوهش و  ولج  دنک و  دودحم 

ُرَّشلا ُهَّسَم  اذإ  : » دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  دنک و  یم  ریسفت  ناش  تقلخ  ینابم  ساسا  رب  ثداوح ، رد  ار  اه  ناسنا  لمعلا  سکع  نآرق 
نادیم ار  دوخ  صرح  يروط  هدرک و  يریگ  عضوم  ملاع  رد  يروط  .دـنک  یم  یبات  یب  عزج و  دـسر ، وا  هب  يّرـش  نوچ   (1)« ًاعوُزَج
تیاده یحیحص  ِتیریدم  اب  ار  دوخ  ِیتاذ  ِصرح  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  .تسا  هاکناج  وا  يارب  لکـشم  نیرت  کچوک  هک  هداد 

هجیتن رد  تسا ، رییغت  لباق  ارذـگ و  ًاتاذ  اـیند  یفرط  زا  هداد و  رارق  اـیند  تاـقّلعتم  اـیند و  ار  دوخ  صرح  ِدوصقم  دـصقم و  هدومنن و 
دوصقم بولطم و  رگا  هک  یتروص  رد  .دناشک  یم  عزج  هب  ار  ناسنا  نیا  دـهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  لاوز  هرهچ ي  هراومه  وا  صرح 

دنریگ رارق  دیدهت  دروم  دارفا  قیرط  زا  دصاقم  نیا  هک  تسین  نانچ  نآ  رگید  دهد ، یم  رارق  يونعم  ِتاریخ  تمایق و  قح و  ار  دوخ 
مدع ياتـسار  رد  .دتفا  ورف  عزج  هب  اهنآ  ِلاوز  زا  سرت  تهج  هب  دـشاب  روبجم  وا  دـنیابرب و  وا  زا  ار  تایونعم  ادـخ و  دـنناوتب  دارفا  و 

دسرب نارگید  هب  ریخ  نآ  هک  تسا  عنام  دیسر ، وا  هب  يریخ  نوچ   (2)« اًعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اَذِإَو  : » دهد یم  همادا  نآرق  صرح ، تیاده 
يارب ار  همه  و 
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مامت اب  دروآ ، تسد  هب  يزیچ  ریذـپ  لاوز  ياـیند  نیا  زا  رگا  .تسا  ریذـپ  لاوز  هک  تسا  ییاـیند  شبولطم  نوچ  دـهاوخ ؛ یم  دوخ 
دنک فرص  ار  دوخ  تّمه  همه ي  هک  نیا  ياج  هب  دنک و  مورحم  نآ  زا  ار  هّیقب  درادهگن و  دوخ  يارب  ار  همه  دنک  یم  یعـس  دوجو 
یم يزیچ  ندرک  ظفح  فرـص  شتّمه  همه ي  دبایرد ، تسا -  شحور  یقیقح  دوصقم  دـصقم و  هک  ار -  ریذـپان  لاوز  بولطم  ات 

و ددرگ ، یم  لصاح  یب  گنر و  مک  هراومه  شیاه  شالت  دـنیآرب  تایح و  لـصاح  هجیتن  رد  تسا و  ریذـپ  لاوز  تاّذـلاب  هک  دوش 
(1)« نیّلَـصُْملاَّالإ : » دیامرف یم  همادا  رد  نآرق  .دراد  ظوفحم  لقاال  ای  گنررپ و  ار  یگنر  یب  نیا  هکلب  ات  ددرگ  یم  نوزفا  وا  صرح 
هب ار  صرح  نیا  تهج  نارازگزامن  .دنا  هدـیناهر  ار  دوخ  یفنم  ِصرح  نیا  ّرـش  زا  دوخ  قلاخ  اب  طابترا  قیرط  زا  نارگـشیاین »  » طقف

راـخ نآ  هجیتـن ي  اـت  دـنا  هدرک  روراـب  ار  بلط  نیا  تماـیق  هب  هّجوت  قاـفنا و  شیاـین و  هار  رد  دـنا و  هداد  عاـجرا  یقیقح  بوـلطم 
.ددرگ ناشناج  رای  هکلب  دشابن ، ناشمشچ 

دیفم یشیارگ  ناونع  هب  دوخ -  هاگیاج  رد  هدش -  هداهن  وا  رد  هک  صرح  لثم  یتافص  یتح  دوش ، هتـسیرگن  تسرد  ناسنا »  » هب رگا 
اه تیدودحم  اب  دیابن  هدش و  هتـشاگن  ناسنا  ناج  رد  تیاهن  یب  هب  لیم  ینعم  هب  صرح  اریز  ددرگ  تیاده  دـیاب  هک  دوش  یم  هدـید 

نوچ دنک و  رظن  رود  ياه  قفا  هب  يا  هشیـش  هرجنپ ي  تشپ  زا  هک  دوب  دهاوخ  يا  هدـنرپ  لثم  تلاح  نیا  رد  اریز  .داد  باوج  نآ  هب 
هرجنپ هشیش ي  اب  دیاشگ ، یمرپ  اه  تسدرود  نآ  هب  ندیسر  يارب 
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هب وا  صرح  تهج  نیا  زا  دروآ  دهاوخن  تسد  هب  یلـصاح  چیه  ندیـشکرپ  زا  دوش و  یم  درخ  شندـب  همه ي  دـنک و  یم  دروخرب 
.دوش یم  لیدبت  سأی 

اَْنقَذَأ ِْنَئلَو  : » دـیامرف یم  ددرگ  یم  یناور  لزلزت  لـماع  دوشن ، تیادـه  بوخ  رگا  هک  ناـسنا  دـُعب  نیا  فیـصوت  میـسرت و  رد  نآرق 
میهدـب و ددرگ ، یم  مّعنتم  نادـب  هک  ییاه  تمعن  یخرب  ناـسنا  هب  اـم  رگا   (1)« ٌروُفَک ٌسُوئََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اَـهاَنْعََزن  َُّمث  ًهَمْحَر  اَّنِم  َناَْـسنِإلا 
ددرگ و یم  رفاک  ام  تمعن  هب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  اه  تمعن  نیا  تشگرب  دیما  هتـشگ و  سویأم  ناسنا  نیا  میریگ  سپ  زاب  سپس 

ٌحِرََفل ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتاَئِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  ءاَّرَـض  َدَْعب  ءاَمْعَن  ُهاَْنقَذَأ  ِْنَئلَو  : » دـیامرف یم  دـعب  هیآ ي  رد  .دـناد  یم  دوخ  قح  ار  تمعن 
یم رکف  دش و  فرطرب  نم  زا  اه  یتخس  تفگ : دهاوخ  میناسر  وا  هب  تمعن  یتخس ، کی  رد  نداتفا  زا  دعب  رگا  سکعرب ؛  (2)« ٌروُخَف

.دوش یم  شورفرخف  رورسم و  دوخ  یب  ددرگ و  یمنرب  رگید  دنک 

لاح رد  هچنآ  طقف  تسا و  ینیب  هاتوک  يرظن و  گنت  یعیبط ، تلاح  رد  ناـسنا  یمومع  یگژیو  هک  تسا  نینچ  هیآ  ود  نیا  لـصاح 
.تسا هداد  تسد  زا  ار  شا  يرگن  قفا  مه  هدرک و  شومارف  ار  شا  ینیمز  تایح  تلاسر  مه  یطیارش  نینچ  رد  درگن و  یم  ار  تسا 

دوش و یم  سویأم  اه  یتخس  رد  ای  هک  دنک  یم  يریگ  عضوم  نینچ  دسانشن ، ملاع  نیا  رد  ار  دوخ  يدوجو  هفـسلف  هک  یناسنا  ینعی 
داش نانچ  نآ  اه  یتحار  رد  ای  دنک ، یم  درخ  دـیچیپ و  یم  مه  رد  ار  دوخ  نینچ  نیا  درب و  یمن  شیپ  زا  يراک  رگید  دـنک  یم  رکف 

و
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.دور یم  ورف  رورغ  تلفغ و  رد  نینچ  نیا  تسوا و  تسد  هب  زیچ  همه  دنک  یم  رکف  هک  دوش  یم  رورغم 

اُولِمَع اوُرَبَص َو  َنیذَّلا  َّالِإ  : » دیامرف یم  دنک و  یم  حرطم  نینچ  ار  شنم  یتابث  یب  ّتیـصخش و  لزلزت  عون  نیا  نامرد  دـعب  هیآ ي  رد 
فعض و نیا  زا  دنا ، هدومن  رقتـسم  حلاص  لمع  ربص و  رد  ار  دوخ  هک  ینینمؤم  طقف   (1)« ریبَک ٌرْجَأ  ٌهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا 

گنت دنـسپان و  عبط  نیا  زا  اریز  .تسه  میظع  رجا  ترفغم و  ناشیارب  ینینمؤم  نینچ  دنا و  هدش  اهر  دازآ و  دروم ، یب  اج و  یب  ِسأی 
.دنا هدش  اهر  یبیغ ، قیاقح  هب  نامیا  و  يرادنید ، رد  ربص  کمک  هب  هنارظن 

نادرگرس دسانشن ، اه  فعـض  نآ  اب  هطبار  رد  ار  دوخ  رگا  هک  دراد  ییاه  فعـض  ناسنا  دوش  یم  صخـشم  نآرق  تایآ  رد  تقد  اب 
نیا .تسا  هطبار  نیمه  رد  .تسا  هدش  هدیرفآ  فیعـض  ناسنا   (2)« ًافیعَـض ُناْسنِْالا  َِقلُخ  : » دیامرف یم  هک  نآرق  دیکأت  دنام و  دهاوخ 

تالامک هب  ار  دوخ  دنامن و  فیعض  یلو  دنک ، عورش  فعض  زا  دیاب  هک  هتشاذگ  يا  هنحص  رد  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  دهد  یم  ناشن 
رگید دوب ، هدش  قلخ  تالامک  اب  هارمه  لوا  زا  رگا  و  تسا » دب  ندنام  فیعـض  هکلب  تسین ، دـب  ندوب  فیعـض   » نوچ دـناسرب ؛ مزال 

ار اه  نآ  تسناوت  یمن  دش و  یمن  بوسحم  شا  هیامرـس  تالامک  نآ  تشادـن و  ینعم  دروآ  یم  تسد  هب  شالت  اب  هک  ار  یتالامک 
، دهد تبسن  دوخ  هب 
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.دیسر یم  یتالامک  نینچ  هب  دوخ  لمع  یعس و  اب  هک  دوبن  ناسنا  نیا  تروص  نآ  رد  اریز 

دنچ ِدوجوم  نیا  رد  هچنآ  .داد  رارق  رظن  ّدـم  ار  شلامعا  تاکرح و  دومن و  ریـسفت  شداعبا  همه ي  هب  هّجوت  اب  ار  ناـسنا  تسا  مزـال 
نینچ هصخاـش ي  هک  بلق  ناـنیمطا  اـب  هارمه  راوتـسا و  رادـیاپ و  تباـث و  یندوب  یکی  تسا : ندوب  هنوگود  تفاـی  ناوت  یم  يدـُعب 

نآ هصخاش ي  هک  دنتـسه  وا  سوه  ریـسا  شترطف  لقع و  هک  لزلزتم  یندوب  يرگید  .دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  ءایلوا  ءایبنا و  یندوب 
بیهن ار  اه  ناسنا  ریاس  لوا  عون  ياه  ناسنا  زا  نداد  شرازگ  ندرک و  حرطم  اب  دنوادخ  .دنتـسه  ءایلوا  ءایبنا و  نانمـشد  ناینوعرف و 

.دییامن عوجر  دحاو  راگدرورپ  هب  دیوش و  اهر  هدنکارپ  لایما  رد  ینادرگرس  زا  ات  دینک  عوجر  دوخ  ترطف  هب  هک  دنز  یم 

، دمهفب دیاب  ار  هچنآ  دناوت  یم  ناسنا  هدرامگ  وا  رب  هک  یفیلکت  نتفریذپ  اب  هدومن و  ناسنا  يارب  ناسنا  قلاخ  هک  يریسفت  ندیمهف  اب 
اه ناسنا  قلاخ  هک  یناسنا  مینک ، يزیر  همانرب  دیاب  ناسنا  مادک  يارب  ام  دـسرپب  دوخ  زا  زاب  دـسرب و  دـسرب ، دـیاب  هچنآ  هب  دـمهفب و 

!؟ دنک یم  یفرعم  یسانشناور  ای  مسیسکرام  بتکم  ای  مسیلاربیل  بتکم  هک  یناسنا  ای  دیامن ، یم  یفرعم 
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مالسا ینامرآ  ِناسنا 

قفا نیرت  یلاع  رد  ناسنا 

تیعماج ماقم  هب  هک  تسا  یناسنا  دـبای ، یم  لعفلاب  ققحت  لماک » ناـسنا   » رد هک  ناـسنا  هجو  نیرت  یلاـع  یـسانش ؛ ناـسنا  ثحب  رد 
ذوفن یتسه  بتارم  همه ي  رب  وا  یماقم  نینچ  رد  .دـنیوگ  یم  ریگارف  یتسه  ای  عماج » نوک   » وا هب  حالطـصا  هب  هتفای و  تسد  یتسه 

يروضح نانچنآ  ياراد  تسا و  یهلا  ءامـسا  عماج  رهظم  هدرک و  یط  ار  توکلَم  کُلم و  بتارم  هک  تسا  یناـسنا  .تشاد  دـهاوخ 
(1)« ٍنْأَش ْنَع  ٌنْأَش  ُُهلَغْـشَی  ال   » هدـمآ وا  فصو  رد  هک  تسا  ییادـخ  رهظم  نوچ  تشاد ، دـهاوخن  شزاب  يراـک  زا  يراـک  هک  تسا 

.دراد یمن  زاب  يراک  زا  ار  وا  يراک 

ُُّما ماـقم  شلقع ، حور و  راـبتعا  هب  هچناـنچ  یهلا ، بتک  عیمج  ِعماـج  تسا  یباـتک  ناـسنا -  هجو  نیرت  یلاـع  ینعی  لـماک -  ناـسنا 
رابتعا هب  دراد و  باتکلا 
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.تسا تابثا » وحم و  باتک   » دراد ندب  هب  يریبدت  قلعت  هک  یسفن  رابتعا  هب  و  تسا ، ظوفحم  حول  باتک  شبلق ،

َملاع رد  ترضح  راهچ  میـشاب  هجوتم  هک  ینعم  نیدب  تسا ، سمخ  تارـضح  زا  ترـضح  نیمجنپ  لماک  ناسنا  هللااب ، نافراع  رظن  زا 
تسا 4- کـیدزن  بیغ  هب  هک  دوهـش  بـیغ و  ملاـع  زا  یهجو  دوهـش 3 - ملاع  بیغ 2 - ملاـع  - 1 زا : دـنا  تراـبع  هک  دراد  دوجو 

يدوجو هک  ینعم  نیدـب  تسا  ترـضح  ای  ملاع  نیمجنپ  لماک  ناسنا  تسا و  کیدزن  دوهـش  هب  هک  دوهـش  بیغ و  ملاـع  زا  یهجو 
ترـضح ماقم  رد  هوقلاب  دوخ  ناج  رد  یناسنا  ره  .دـنا  هتفگ  سمَخ  ترـضح  وا  هب  اذـل  هناگراهچ و  ملاوع  نیا  همه ي  لماش  تسا 

لعفلاب وحن  هب  اه  ناسنا  ِماما  هک  نانچمه  .دشاب  هتـشاد  تدـحو  وحن  هب  دوخ  رد  ار  هناگراهچ  ملاوع  مامت  دـناوت  یم  تسا و  سمخ 
.تسا یماقم  نینچ  رد 

ُْمتنُک اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَتْها  اَذِإ  َّلَض  نَّم  مُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُفنَأ َال  ْمُْکیَلَع  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دـیامرف یم  نآرق 
، هتخانـش ار  نآ  هکلب  دیـشابن ، لـفاغ  دوخ  ناـج  هب  هجوت  زا  زگره  دـیراد ، ار  یناـمیا  قیرط  ِیط  دـصق  رگا  نینمؤـم  يا   (1)« َنُولَمْعَت

زاغآ دوخ  زا  تیناسنا  ریـسم  رد  ناسنا  هچنانچ  اریز  دـینک ، ییاسانـش  حیحـص  ریـسم  رد  ار  اـهزاین  ندروآرب  لـحارم  نآ و  ياـهزاین 
ماجنا یعرش  فیاظو  ماجنا  مکح  هب  ًافرـص  مه  ار  نارگید  تیاده  دناسرب ، دناوت  یمن  یبیـسآ  وا  هب  نارگید  یهارمگ  زگره  دیامن ،

ریظن تسا -  ناـسنا  دوجو  زا  جراـخ  هک  يرما  ره  تسوا و  دوخ  ناـج  ورملق  رد  زاـب  دـنک  یم  بسک  هک  يا  هجیتن  نوچ  .دـهد  یم 
لایخ هتفاب ي  موهوم و  روما  زا  ترهش - 
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یـسک رگا  دـنوش و  یمن  بوسحم  وا  لامک  هدوب و  تیناـسنا  هزاورد ي  زا  نوریب  اـه  نآ  همه ي  هک  دوش  یم  نشور  دوب و  دـهاوخ 
هیآ ي هک  تساتـسار  نیا  رد  هداهن و  ماگ  ههاریب  هب  هدرک و  اهر  ار  ریـسم  دـنک ، شـالت  دوخ  ِیتسه  هزاورد  ِنوریب  ندرکداـبآ  يارب 

.دیسانشب تسرد  ار  دوخ  نایز  دوس و  ات  دیبایرد  ار  دوخ  ینعی  ْمُکَسُْفنَا » ْمُْکیَلَع  : » دیامرف یم  قوف 

قلخ امـش  يارب  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  همه ي  هک  تسا  ییادـخ  وا   (1)« ًاعیمَج ِضْرَالا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يذَّلاَوُه  : » دـیامرف یم  نآرق 
قلخ ناسنا  يارب  زا  تسا ، یمدآ  سفن  زا  جراـخ  رد  هچنآ  تسوا و  هقطاـن ي  سفن  ریـسم  ناـسنا ، تکرح  ِیلـصا  روحم  سپ  .درک 

زا نوریب  يروما  يارب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  یـسک  رگا  تسوا و  لـماکت  رازبا  تسا ، ناـسنا  سفن  زا  جراـخ  رد  هچنآ  ینعی  هدـش ،
هک نادـنچ  هدرک ، فرـص  نابدرن  حالـصا  تخانـش و  يارب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  هک  تسا  یـسک  دـننام  درک ، فرـص  دوخ  ناـج 

.تسا هدرک  فلت  هدوهیب  ار  دوخ  رمع  یناسنا  نینچ  ملسم  دباین ، نآ  زا  دوعص  هدافتسا و  يارب  یتصرف 

زاس ناسنا  تقیقح  ملع و 

.وا لمع  تسوا و  ایند  زا  دعب  یلو  یعامتجا ، يدرف و  تایح  رد  مه  نآ  تسا ، لمع  ملع و  هب  طونم  شلماکت  تسایند ، رد  ناسنا  ات 
ناسنا لماکت  بجوم  هک  يریسم  نآ  رد  تکرح  ریسم و  زا  یهاگآ  ینعی  ایند  رد  لمع  ملع و 
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.ود نآ  نیب  لزانم  داعم و  أدبم و  تخانش  ینعی  تکرح » ریسم   » و ماجنا »  » و زاغآ »  » تخانش زا  تسا  ترابع  زاین ، دروم  ملع  تسا و 

ات ار  وا  تخانـش  دزاـس  یم  ار  نآ  هدرک و  ذوفن  ناـج  رد  هچنآ  تخانـش  نکیل  تسا و  یمدآ  ناـج  رد  ماـجنا  زاـغآ و  ریـسم  هچرگ 
حیحـص راتفر  بجوم  هک  هناملاع  لمع  اب  ناسنا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  توبن  تلاسر و  شقن  دشخب و  یم  دادـتما  شدوجو  زا  جراخ 

.دسر یم  لامک  هب  دوش ، یم 

(1) .ددرگن طسق  یفن  هب  رجنم  ناسنا  ِيرگ  مادختسا  حور  ات  دنک  یم  داهنشیپ  رشب  هب  ار  يا  همانرب  ءایبنا  قیرط  زا  ناهج  راگدیرفآ 

دیاب ناسنا  تهج  نیمه  هب  تسوا و  ینورد  يورین  دراد ، یم  زاب  ناربماـیپ  يوریپ  زا  ار  ناـسنا  ددرگ و  یم  طـسق  يارجا  عناـم  هچنآ 
نیا يارب  هار  نیرتهب  دنتسه و  لمع  ملع و  لاب  ود  اب  وا  زاورپ  زا  عنام  هک  دزادرپب  یمحازم  ياهورین  بوکرس  هب  ینورد  ياهدربن  رد 

ِّوُدـُْغلِاب َو ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنوُد  ًهَفیخ َو  ًاعُّرَـضَت َو  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  : » دـیامرف یم  نآرق  هطبار  نیمه  رد  .تسا  ادـخ  دای  راک 
نودب عرضت و  تلاح  اب  ار  تلاح  نیا  شاب و  هتشاد  دای  هب  دوخ  ناج  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  شقن   (2)« نیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  ِلاصْالا َو ال 

.شابم نالفاغ  زا  رادهگن و  هدنز  ادص ، ندرکدنلب 

اب دنکن و  ادیپ  ذوفن  وا  لد  رد  وا ، نمـشد  ات  دـشاب  یم  بظاوم  هراومه  تسا  ملاع  رد  راگدرورپ  شقن  روضح و  ِرکذـتم  هک  یناسنا 
ییاه ناسنا  نینچ  فصو  رد  نآرق  .دشاب  یم  لوغشم  لد  میرح  ِيرادساپ  هب  ادخ  دای 

119 ص :
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نوچ هک  دـنا  ییاهنآ  اوقت  لـها  ِنینمؤم   (1)« َنوُرِْـصبُّم مُه  اَذِإَف  ْاوُرَّکَذَـت  ِناَْطیَّشلا  َنِّم  ٌِفئاَـط  ْمُهَّسَم  اَذِإ  ْاوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم 
نیطایـش ياه  هسوسو  هب  تبـسن  دنوش و  یم  ادخ  دای  رکذـتم  دـنا ، شدرگ  رد  ناشبلق  فارطا  نیطایـش  زا  یهورگ  دـندرک  ساسحا 

.دننک یم  يرادساپ  تشاد ، ساپ  ار  نآ  دیاب  تسا و  هبعک  هلزنم ي  هب  هک  ار  دوخ  بلق  اریز  .دنرادیب 

دزن رد  تقیقح ، قدـص و  لـحم  رد  ار  دوخ  وا   (2)« رِدَتْقُم ٍکیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  یف   » تسا روضح  رد  هراومه  بقارم ، ِصخش 
لامعا بقارم  بقارم ، ناسنا  .دهدن  هار  ار  وا  ریغ  وا  مرح  رد  تسا و  لد  مرح  نابـساپ  هداد و  ياج  ردـتقم ، ِرایتخا  بحاص  ِراگدورپ 

: دیامرف یم  دنوادخ  .دـنک  یم  هریت  ار  ناسنا  ناج  دـب  ّتین  هنوگچ  دـنیب  یم  .تسا  شیوخ  تاّین  یتح  ملق و  نابز و  بظاوم  دوخ و 
ای دینک و  یم  راکـشآ  دوخ  نورد  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ار  امـش  دـنوادخ   (3)« ُهّللا ِِهب  مُْکبِـساَُحی  ُهوُفُْخت  ْوَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ِیف  اَم  ْاوُْدُبت  نِإَو  »

دوب و دـهاوخ  باسح  دروم  ددرگ ، ناهنپ  هچ  دوش و  راهظا  هچ  یناسفن  روما  اذـل  .دـهد  یم  رارق  هبـساحم  دروم  دـییامن ، یم  ناـهنپ 
.دوب دهاوخ  تیصعم  یبدا و  یب  قح  رضحم  رد  هزادنا  هچ  دب  ّتین  دوش  یم  هجوتم  تفرگ  رارق  لماک  روضح  رد  ناسنا  یتقو 

هک درک  هدهاشم  ار  يا  هناگیب  رگا  هک  دسر  یم  يرایشوه  زا  يا  هجرد  نینچ  هب  ینید  تیبرت  رثا  رد  مالسا  ِرظن  دروم  ِینامرآ  ِناسنا 
میرح هب  دهاوخ  یم 
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یم هک  تسا  یهلا  هیآ ي  نیا  رادرب  ناـمرف  دـنک و  یم  یثـنخ  ار  وا  لـمع  قح ، ترـضح  هب  هجوت  ادـخ و  داـی  اـب  دـنک ، ذوفن  وا  لد 
، دنک جراخ  ینامیا  ِلداعت  زا  ار  امش  تساوخ  ناطیش  نوچ   (1)« ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهَّنِا  ِهللاِاب  ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اِّما  َو  : » دیامرف

.تسا امش  تاجن  یگنوگچ  هب  اناد  امش و  یگدنهانپ  هدنونش ي  دنوادخ  هک  دیربب ، هانپ  ادخ  هب 

نید رظنم  رد  ناسنا 

هک نانچمه  تسا ، رقف  نیع  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  تسا ، ریقف  ناسنا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ادـخ  هب  ناسنا  زاین  ِندوب  یتاذ 
تهج نیمه  هب  .تسا  انغ  نیع  وا  هکلب  دشاب ، انغ  وا  تفـص  هک  تسا  یتاذ  دـنوادخ  هک  تسین  ینعم  نادـب  مه  دـنوادخ  ندوب  ینغ 

دنوادـخ هب  جاتحم  ناریقف  امـش  اه ! ناـسنا  يا   (2)« ُدـیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُـه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ءاَرَقُْفلا  ُُمتنَأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » دـیامرف یم  نآرق 
.تسا هدوتس  ینغ و  دنوادخ  دیتسه و 

رد طقف  وا  يدوجو  ِلامک  تسا و  قح  هب  زاین  نیع  دوجو  مامت  اـب  هک  دراد  یقیقح  مالـسا  رد  ناـسنا  دـیئامرف  یم  هظحـالم  هچناـنچ 
هب زاورپ  تهج  ناسنا  يرابکبـس  عوضوم  هک  تسا  ناسنا  يدوجو  لاـمک  هب  هجوت  ياتـسار  رد  دوش و  یم  نیمأـت  دـنوادخ  اـب  هطبار 
ام َو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اذـل  تسا و  ریگاپ  تسد و  ناسنا  يارب  تسا  دـنوادخ  ریغ  هچره  دـمهفب  ات  تسا  حرطم  دـنوادخ  يوس 

هویَْحلِاب ُمتیضَرَا  ِضْرَْالا  یِلا  ُمْتلَقّاثَا  هللا  ِلیبَس  ِیف  اورِْفنا  َلیق  اِذا  ْمَُکل 
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ایآ دیا ، هتـسب  لد  نیمز  يوس  هب  رابنارگ  دیرادرب ، ماگ  ادـخ  هار  رد  دوش  هتفگ  امـش  هب  نوچ  هک  دوش  یم  هچ   (1)« هَرِخالا َنِم  اْینُّدلا 
هب شرگن  عون  نیمه  ياتـسار  رد  .تسا  هدش  زاورپ  عنام  هدیـشک و  دوخ  يوس  هب  ار  امـش  نیمز  تاقلعت  دـینامداش ؟ ایند  یگدـنز  هب 

يارب .دیسرب  ات  دیوش  رابکبس  اوُقَْحلَت » اوُفَّفَخَت  : » دنیامرف یم  هغالبلا  جهن  هبطخ ي 21  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  ناسنا 
یم بوسحم  لامک  وا  يارب  تیونعم  نامسآ  هب  وا  ناج  دوعص  هکلب  تسین ، یقرت  هناشن ي  عفترم  ياه  شارخ  نامسآ  یناسنا  نینچ 

: دنسرب یتریصب  نینچ  هب  هک  ییاه  نآ  .دوش 

نوچ

دننز یتسد  دوخ  تسد  زا  دنهر 

نوچ

دننک یصقر  دوخ  صقن  زا  دنهج 

نآ لیصحت  رد  نید  شقن  ناسنا و  لامک  لحارم 

شنیرفآ ماظن  دـسرب ، لماک  درجت  هلحرم ي  هب  ناسنا  نوچ  مالـسا » رد  ناسنا   » باتک رد  هللا » هظفح  » يداوج هللا  تیآ  شیامرف  هب  انب 
درجت  » شخب و  هدام » تعیبط و   » شخب زا  تسا  ترابع  هک  دوش  یم  میـسقت  یلک  هلحرم ي  هس  هب  یتسه  اریز  .دنک  یم  يوریپ  وا  زا 

مه زا  یلو  دنتـسه  فعـض  تدـش و  ياراد  دوـجو  ِکیکـشت  لـصا  قـبط  شخب  هـس  نـیا  یلقع .» درجت   » شخب و  یخزرب » یلاـثم و 
رسیم شیارب  یعیبط  راثآ  زج  يراک  تسا ، تعیبط  هلحرم ي  رد  ناسنا  یتقو  .دنتـسین  رگیدکی  ضرع  رد  اریز  دنـشاب  یمن  هتخیـسگ 
درجت هب  نوچ  دـنک و  یم  ادـیپ  يدوجو  هطاحا ي  فارـشا و  یعیبط  ياهراک  رب  دیـسر ، یخزرب  یلاـثم و  درجت  هب  نوچ  یلو  تسین 

ادیپ فارشا  لاثم  ملاع  رب  دیسر  یلقع 
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هدنز ار  يا  هدرم  ناسنا  ای  دیامن و  زبسرس  ار  هدیکشخ  تخرد  دناوت  یم  ادخ  نذا  هب  تسوا  رّخـسم  تعیبط  هک  یـسک  .درک  دهاوخ 
هس هک  ییاجنآ  زا  (1) و  دروآ دیدپ  هزات  يامرخ  نآ  زا  داد و  ناکت  ار  هدیکشخ  تخرد  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  هچنانچ  .دنک 
مک ار  دوخ  ییایند  تاقلعت  ات  یلو  تسین  ادج  ملاوع  نآ  زا  تسا  تعیبط  ملاع  رد  هک  یـسک  تسین  هتخیـسگ  مه  زا  روکذـم  شخب 

لهج و نایهاپس  یمامت  نید ؛ .دنک  ریس  دناوت  یمن  دوشن  کبـس  ات  نوچ  درادن ، ار  ملاوع  نآ  رد  لعفلاب  روضح  رفـس و  ناوت  دنکن ،
هدام ملاوع  زا  رترب  ملاوع  رد  ار  دوخ  دنک و  رفـس  تسرد  دناوتب  کلاس  ات  دـنک  یم  یفرعم  ار  لدـع  لقع و  يورین  ّرـش و  نایرکـشل 

.دنک ساسحا  رضاح 

ینیوکت تیالو  لماک و  ناسنا 

رد شا  هقطان  سفن  لاح  نآ  رد  هک  نآ  لیلد  هب  دیـسر ، یلقع  ماـت  درجت  هب  درک و  یط  ار  یلقع  یخزرب و  درجت  لـحارم  هک  یـسک 
رادروخرب لماک  تردـق  یهاگآ و  زا  لمع  ملع و  رد  دـنک ، یم  ادـیپ  فارـِشا  نودام  بتارم  همه ي  هب  دریگ و  یم  رارق  لـلع  لوط 

رد هک  دنمان  یم  ینیوکت » تیالو   » ار لماک  ناسنا  يدوجو  تردق  دنیوگ و  لماک » ناسنا   » یمالـسا ِیـسانش  ناسنا  رد  وا  هب  تسا و 
.دوب دهاوخ  یهلا  ضیف  يارجم  وا  لاح  نآ 

، تسا یمدآ  رودـقم  ملع  شخب  رد  هک  دـح  نادـب  ات  دـنوادخ ، هب  تبـسن  لماک  ِتفرعم  ملع و  هزوح ي  رد  یهلا  نیمارف  زا  تعاطا 
برق هب  ار  ناسنا 
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.دریگ یم  رارق  وا  تیالو  ششوپ  رد  نودام  لحارم  همه ي  تروص  نیا  رد  دیامن و  یم  لصاو  یهلا 

رد ینعم  هک  تسین  مه  روط  نیا  تسین و  شیب  ییادص  انعم  یب  ِظفل  تسا ، ینعم  اب  ظفل  طابترا  عون  زا  مسج  اب  یناسنا  حور  طابترا 
ظفل رگا  هک  روط  نیمه  .تسا  هداد  ینعم  ظفل  نآ  هب  هتفرگرب و  رد  ار  ظـفل  ِرـسارس  هکلب  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ظـفل  زا  یـصاخ  ياـج 
یتح هک  درگن  یم  رظنم  نیا  زا  ار  ناسنا  مالـسا ، دوب و  دهاوخ  لمهم  دشاب  حور  نودب  مه  ندب  رگا  تسا ، لمهم  دشاب  ینعم  نودب 

، توافتم ياهاوتحم  اب  ظافلا  هک  روط  ناـمه  و  دوب ، دـهاوخ  مه  راد  ینعم  ندوب ، هدـنز  رب  هوـالع  وا  حور  ِلاـمک  ساـسارب  وا  مسج 
رد لماک  ناسنا  ِندب  اتـسار  نیمه  رد  تشاد و  دنهاوخ  توافتم  تالامک  توافتم  ياه  حور  اب  زین  اه  ندب  دنراد ، توافتم  تالامک 

.تسا تجح  ناگمه  رب  وا  تانکس  تاکرح و  مامت  اذل  دوب و  دهاوخ  یهلا  ياوتحم  بدا و  تیاهن 

مسج و ِتقیقح  ود  ياراد  هک  تسین  روط  نآ  دیرـضحتسم  هک  روط  نامه  مالـسا  هاگدید  رد  ناسنا  قوف ؛ هتکن ي  هب  هجوت  نیع  رد 
تّذل هب  رگا  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  .دنا و  حور  نآ  رازبا  مسج ، ندب و  تسوا و  حور  ای  ناج  وا  تقیقح  هکلب  دشاب ، حور 

مکح و  دـشاب ، مکاح  دوخ  ندـب  رب  رتشیب  ناسنا  هچره  سکعرب ، .تسا  هدـش  ادـج  دوخ  لصا  زا  ًـالمع  دـهدب ، نادـیم  داـیز  یندـب 
تسه مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  .تسا  هدرک  کیدزن  رتشیب  لماک  ناسنا  هب  ار  دوخ  دنک ، مکاح  دوخ  ندب  رب  رتشیب  ار  تعیرش 

نآ رب  هدارا  ّتین و  هک  هچنآ  ربارب  رد  ندب  زگره   (1)« هَّیِّنلا ِْهیَلَع  ْتَیِوَق  اّمَع  ٌنََدب  َفُعَض  ام  : » هک
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هب ار -  ندـب  دـشاب  رت  يوق  سدـق  َملاع  هب  حور  ِشیارگ  هزادـنا  ره  تیاور ؛ نیا  قبط  .دـنک  یمن  فعـض  ساـسحا  هدـش ، يوق  زیچ 
.دنک یم  لمع  رتهب  یهلا  لامعا  ماجنا  رد  دهد و  یم  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  رتشیب  حور -  رازبا  ناونع 

دنک یم  یط  ار  یلحارم  لزانم و  تکرح ، ریسم  رد  دهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  یلامکتسا  تکرح  دوخ ، ياوق  رازبا و  کمک  هب  حور 
ياه فلع  زا  ار  لد  هعرزم ي  لئاذر ، ندودز  اب  ناسنا  .دـیامن  یم  كاپ  دنتـسه ، وا  لامک  عنام  هک  ییاه  يدـیلپ  زا  ار  دوخ  ناـج  و 
يزبس اب  دنک و  دشر  مارآ  مارآ  هدز ، هناوج  ِلاهن  هکنآ  ات  دیامن  یم  يرایبآ  ار  ترطف  لاهن  تالامک ، لیـصحت  اب  هدرک و  كاپ  زره 

.دروآ دیدپ  ناسنا  ناج  رد  ار  یتّنج  دوخ  ِیمّرخ  و 

دـسر یم  نارگید  هب  هچنآ  تسا ، ناسنا  دوش ، یم  هتخادرپ  نآ  هب  هچنآ  و  كرحتم »  » و ریـسم »  » نوچ تسوا ، دوخ  رد  ناسنا  لاـمک 
ُْمْتنَـسْحَا ُْمْتنَـسْحَا  ْنِا  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـیامن  یم  تشگزاـب  ناـسنا  دوخ  هب  لـمع  هراـصع ي  ناـج و  اـما  تسا و  لـمع  هندـب ي 

نامه لمع  لصا  هک  ارچ  .دیا  هدرک  دوخ  هب  زاب  دینک ، يدب  رگا  دیا و  هدرک  دوخ  هب  دینک  یبوخ  رگا   (1)« اهَلَف ُْمتْأَسَا  ْنِا  ْمُکِسُْفنَِال َو 
.نآ تین  هب  رگم  تسین  لمع  یلمع ، چیه   (2) «. هّیّنلِاب ِّالا  َلَمَع  ال  : » میراد تیاور  رد  هچ  نانچ  تسا ، نآ  ّتین 
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ایند زا  سپ  يدارفنا  تایح 

ام يوس  هب  ییاـهنت  هب  امـش   (1)« هَّرَم َلَّوَا  ْمُکانْقَلَخ  امَک  يداُرف  انوُُمْتئِج  ْدََـقل  : » دـیامرف یم  ناـسنا ، یتماـیق  تاـیح  هب  هجوت  رد  نآرق 
ُمِِهب ْتَعَّطَقَت  : » دـیامرف یم  تماـیق  دروـم  رد  هرقب  هروـس ي  هیآ ي 166  رد  .میدـیرفآ  ار  امـش  راب  لوا  هک  هنوگناـمه  دـمآ  دـیهاوخ 

اه و ناسنا  ریاس  ناسنا و  نیب  یعامتجا  يرابتعا و  ياه  تبسن  هلسلس ي  دندرگ و  یم  عطقنم  بابسا  لیاسو و  ملاع  نآ  رد  بابْسَْالا »
َباْسنَاالَف : » هک دـنک  یم  دـیکأت  روط  نیا  ار  عوضوم  نیمه  نونمؤم  هروس ي  هیآ ي 101  رد  دنوش و  یم  هتـسسگ  مه  زا  زین  ءایـشا 

نآ رد  هَّلُخ » ِهیف َو ال  ٌْعَیب  ال  : » دـیامرف یم  هرقب  هروس ي  هیآ ي 265  رد  هچنانچ  .تسین  اه  ناسنا  نیب  یتبـسن  تمایق  رد  ٍِذئَمْؤَی » ْمُهَْنَیب 
یلع ترـضح  اذـل  دوش و  مهارف  ایند  رد  دـیاب  تالامک  همه ي  سپ  .دـنام  یم  یقاب  يا  هلماـعم  هن  تسا و  حرطم  یتسود  هن  طـیارش 

تسا و لمع  زور  زورما  ٌلَمَع .» ٌباسِح َو ال  ًادَغ  ٌباسِح َو  ٌلَمَع َو ال  َمْوَْیلا  َّنِا  : » دنیامرف یم  هغالبلا  جهن  هبطخ ي 4  رد  مالسلا  هیلع 
هب هاگن  نیرت  قیقد  تفگ  ناوتب  دیاش  .درادن  دوجو  اجنآ  رد  لمع  ناکما  تسا و  باسح  زور  ادرف  تسین و  نآ  رد  یئازج  باسح و 

، شتیدبا رد  ار  ناسنا  میناوتب  ات  هدش  حرطم  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  نخـس  قوف و  تایآ  رد  هک  تسا  یهاگن  ناسنا 
.تسه تیدبا  رد  هک  میئامن  فیرعت  ار  وا  يدید  اب  ایند  نیا  رد  میرگنب و  يرابتعا  تبسن و  هنوگ  ره  نودب 
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لوط رد  ار  هناگ  هس  ملاوع  نیا  زین  اه  ناسنا  تسا ، لقع  ملاع  لاثم و  ملاع  تعیبط و  ملاـع  رب  لمتـشم  یتسه  ناـهج  هک  روط  ناـمه 
ساّنلا : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هچ  نانچ  .دـنریگ  یم  رارق  هناگ  هس  بتارم  نیا  زا  یکی  رد  دـننک و  یم  یط  رگیدـکی 

تسا و تاجن  ریـسم  رد  هک  یمّلعتم  ینّابر و  ملاع  دـنا ، هورگ  هس  مدرم   (1)« اَعَر جَـمَه  ٍهاَجن َو  ِلیبَس  یَلَع  ٌمِّلَعَتُم  ٌِّینّاَبَر ، ٌِملاَع  ٌهَثالَث ؛
ماما .تسا و  هدنام  تعیبط  رد  اعر -  جمَه  ینعی  یموس -  و  هار ، طسو  رد  یمود  یلقع و  درجت  رد  یلوا  هک  .نادرگرـس  ياه  ناسنا 

زا نارگید  نیمّلعتم و  زا  ام  نایعیـش  مییام و  نید  ناـِملاع   (2)« جمه ساّنلاِرئاس  نومّلعتملا َو  اُنتعیـش  ءاَمَلُْعلا و  ُنَُحن  : » دـندومرف مشش 
َنیِذَّلا َباَتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » دیامرف یم  دوش و  یم  رکذتم  رگید  يا  هوحن  هب  ار  يدنب  میسقت  نیمه  نآرق  .دنتسه  نانادرگرـس  هرمز ي 

ار باتک  نیا  ام   (3)« ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاَْریَْخلِاب  ٌِقباَس  ْمُْهنِمَو  ٌدِصَتْقُّم  مُْهنِمَو  ِهِسْفَنِّل  ٌِملاَظ  ْمُْهنِمَف  اَنِداَبِع  ْنِم  اَْنیَفَطْـصا 
دـندرک و ملظ  اـهنآ  زا  یخرب  دـندش ، هورگ  هس  باـتک  تفاـیرد  زا  سپ  اـهنآ  اـما  مـیداد  ناگدـنب  زا  یهورگ  هـب  ثاریم  ناوـنع  هـب 

هورگ دنا و  دوخ  حالـصا  لوغـشم  دندمآ و  رتارف  تعیبط  زا  هتـشاد  رارق  طسو  دـح  رد  مود  هورگ  دـندش و  روحم  دوخ  دـنتفریذپن و 
.دنا هتشگ  دنم  هرهب  دنوادخ  نارکیب  لضف  زا  هدوبر و  ناگمه  زا  ار  تقبس  يوگ  یهلا  نذا  هب  هک  دنا  یناسک  موس 
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ناهج تخانش  ناسنا و  تفرعم  رد  یگنهامه 

اب يدوجو ، عطقم  هس  اب  ناسنا  اریز  تسا ، مزال  ایند  زا  دـعب  ایند و  رد  ایند ، زا  لبق  ِعطقم  هس  رد  وا  هب  یهاگآ  ناـسنا ، تخانـش  يارب 
.تسا طابترا  رد  یتسه  ناهج  زا  عطقم  هس 

اریز تسناد ، يدام  ناوت  یمن  دـنک ، یم  تکرح  نآ  يوس  هب  اه ، یتساک  زا  رذـگ  اب  دوخ  رمتـسم  تکرح  رد  ناـسنا  هک  ار  یلاـمک 
هک ینامز  ات  تسا و  هار  نیب  تسا  يدام  روما  هدودحم ي  رد  ناسنا  هک  یمادام  نیاربانب  دنیامن ، یم  نیمأت  ار  ریـسم  اهنت  يّدام  روما 

نودـب هک  دیـسر  ییاج  هب  نوچ  دـشاب و  یم  هار  رد  دراد ، يداـم  شوگ  هب  جاـیتحا  ندینـش ، رد  هدرکن و  زاـب  ار  دوخ  ینورد  مشچ 
(1) .دیامن یم  تفایرد  يروضح  ملع  اب  ار  قیاقح  هک  يا  هعیلط  .تسا  دصقم  هعیلط ي  رد  دینش  شوگ ، نودب  دید و  مشچ ،

بتکم هک  ار  یتالامک  تفگ : دیاب  دـشاب  هتـشاد  يدام  قوف  ملاوع  رد  دـناوت  یم  هک  يروضح  ناسنا و  يدوجو  هعِـس ي  هب  هجوت  اب 
تهج نیمه  هب  تفرگ و  هلـصاف  ناسنا  يارب  اهریـسفت  نیا  زا  دـیاب  تسین و  یناسنا  تیاغ  دـننک ، یم  میـسرت  ناسنا  يارب  يدام  ياه 

ام دای  هب  هک  سکره  زا  اَْینُّدلا » َهوَیَْحلا  اَّلِإ  ْدُِری  َْملَو  اَنِرْکِذ  نَع  یَّلَوَت  نَّم  نَع  ْضِرْعَأَف  : » دـیامرف یم  مجن  هروس ي  هیآ ي 29  رد  نآرق 
رد ام  هب  ًاتیاهن  دـننک ، یمن  داهنـشیپ  ام  هب  ار  يدام  تایح  زا  رتالاب  دارفا  نیا  نوچ  .نک  يرود  هدومن ، باختنا  ار  اـیند  هدرک و  تشپ 

يایند نتشاد 
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.دنیامن یم  ناممورحم  تسا ، لماک  ناسنا  هب  یکیدزن  هک  یلصا  دصقم  زا  دننک و  یم  کمک  رتشیب 

هک تسا  يریسم  تخانش  ناسنا و  تخانش  تایرورض  زا  تسا ، نآ  ياه  صقن  ِتخانـش  ربارب  رد  هک  ناسنا  لامک  تیلعف و  ِتخانش 
ناسنا لماکت  دوشن ، نشور  دنک ، یط  دیاب  سک  ره  هک  یلحارم  داعم و  ات  تفگ : ناوت  یم  تهج  نیا  زا  .دنک و  یم  یگدنز  نآ  رد 

.دوش یمن  هتخانش 

زاین يدعب  چیه  رد  ًالصا  هک  تسا  یـسک  ینغ  .تسا و  صقن  رد  دشاب ، شوگ  مشچ و  جاتحم  دوشن و  افکدوخ  ات  ناسنا  دش  ضرع 
.دوشب ینغ  تیآ  دیاب  زین  لماکتم  ناسنا  تسا ، دنوادخ  تاّذلاب  ِینغ  نوچ  تسین و  حرطم  وا  يارب 

رب هک  دوش  یتردق  هب  رداق  دناوتب  هک  تسا  یصخش  لماک  ناسنا  هدش و  نایب  رحـس  ياعد  رد  هک  تسا  یقیاقح  نامه  ناسنا ، لامک 
ادخ دزن  اه  نیرت  لماک  اهنت  هن  دـیوش  یم  هجوتم  هک  دیـسر  یم  ییاج  هب  رحـس  ياعد  نایرج  رد  .دـشاب  هتـشاد  نایرج  روما  همه ي 

، لِماک َِکلامَک  ُّلُک  اِهلَمْکَِاب َو  َِکلامَک  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  .تسا  نیرت  لماک  تسا  ادخ  دزن  هک  زیچ  ره  هکلب  تسا 
لامک بتارم  یمامت  هک  یتروص  رد  منک ، یم  تساوخرد  وت  لامک  بتارم  نیرت  یلاع  زا  ایادـخ  هِّلُک » َکـِلامَِکب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

ُّلُک اـهِرَبْکَِاب َو  َِکئامْـسَا  ْنِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  « » .....میاـمن یم  تساوخرد  وت  لاـمک  بتارم  یماـمت  زا  ادـنوادخ  تسا ، یلاـع  وت 
یمامت هک  نآ  لاح  میامن و  یم  بلط  وت  زا  ار  تاءامسا  نیرتگرزب  اراگدرورپ ! اهِّلُک » َِکئامْسَِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  هَریبَک ، َِکئامْـسَا 

تاءامسا یمامت  هب  ار  وت  سپ  تسا ، گرزب  تاءامسا 
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(1) .مبلط یم 

ات تسا و  یهلا  يانـسح  ءامـسا  مات  ّتیرهظم  هب  ندیـسر  انف و  ماقم  هب  ندیـسر  ياـنعم  هب  تسا  هدـمآ  اـعد  نیا  رد  هچنآ  هب  ندیـسر 
.تسا هللا  ُِّیلَو  دیسر  هلحرم  نیا  هب  نوچ  تسا و  هار  رد  دسرن  هلحرم  نیا  هب  ناسنا 

ار اه  ناسنا  يونعم  ياهزاین  هللا  ّیلو  اب  دنک ، یم  شطع  عفر  بآ ، اب  هک  هنوگنامه  دـنوادخ  تسا و  یهلا  تاضویف  هلمج  زا  هللا  ُِّیلَو 
هللا ِّیلَو  قیرط  زا  هنوگچ  تسا و  اجک  رد  شا  ینامرآ  هطقن ي  دنادب  ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  یـسانش  ناسنا  .دـیامن و  یم  نیمأت 

.دسرب دوخ  ینامرآ  هطقن ي  هب  دناوت  یم 

یتسه هقلح ي  رس  ود  دنویپ  لماک ؛ ِناسنا 

زا تناعتـسا  نودب  هک  نادـنچ  دـبای ، تسد  لماک  درجت  هب  دـیامیپب و  ار  نآ  لحارم  همه ي  دـنک و  یط  ار  یتسه  بتارم  هک  یناسنا 
رد .دوش  یم  داـی  لوا  هرداـص ي  ناوـنع  هب  وا  زا  تسا و  ناـهج  هراـصع ي  دونـشب ، دـنیبب و  شوـگ ، مشچ و  ریظن  يداـم  ياـهرازبا 
دـش قلخ  هک  يزیچ  نیلوا   (2)« هِرُون ْنِم  ُهعَدَْـتبِا  يرُون  ُهّللا  قَلَخ  اَم  ُلَّوَا  : » میراد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تایاور 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ِهبِیبَح  رُون  قَلَخ  اَم  ُلّوَا   » میراد مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ای  .دش  ادج  قح  ترـضح  رون  زا  هک  دوب  نم  رون 
اهنت هن  لماک  ِناسنا  مّلسم  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  شبیبح  رون  دومن  قلخ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا   (3)« ملس هلآ و 

ام ُرِخآ  هک  تسا  هللا  قلخ  ام  ُلّوا 

130 ص :

.دیئامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  قح » هب  رظن  ياه  هچیرد  انسح  ءامسا   » باتک هب  عوضوم  نیا  رتشیب  حرش  يارب  - 1
ح 44. ص 24 ، ج 15 ، راحب ، - 2

ص 27. ج 15 ، راحب ، - 3
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نامه بتارم ، نیرت  نییاپ  رد  روهظ و  زا  سپ  تسا ، ضیف  تبترم  نیلوا  رد  شنیرفآ و  زاغآ  رد  هک  یـسک  نوچ  .تسه  زین  هللا  قلخ 
نیا رد  ناسنا  دش  دمآ و  هب  رظان   (1)« نوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  ِهِّلل َو  ّانِا   » هیآ ي دسر و  یم  شنیرفآ  لامک  نیرخآ  هب  ات  هدرک و  یط  ار  ریـسم 

یلعا یقفا  رد  وا   (2)« یَنْدَأ ْوَأ  ِْنیَـسْوَق  َباَق  َناَکَف  یَّلَدَـتَف ، اَنَد  َُّمث  یَلْعَْألا ، ُِقفُْألِاب  َوُهَو   » قادـصم هب  لـماک  ناـسنا  .تسا و  ریـسم  ود 
یط ار  سوق  ود  نآ  رت ، کیدزن  مه  نیا  زا  دیـسر ، نامک  رـس  ود  یکیدزن  هب  سپ  دش ، کیدزن  زاب  سپ  دش ، کیدزن  سپـس  تسا ،

ناویح دـشابن ، هار  رد  مه  رگا  تسا و  یبوخ  ناوـیح  هدیـسرن  یلقع  درجت  هلحرم ي  هب  تسا و  هار  طـسو  رد  هک  یـسک  .دـیامن  یم 
.تسا يدب 

هوق لوح و ال  ال   » رون هک  دسر  یم  ییاج  هب  ادتبا  رد  دحوم  ناسنا  تسا و  یتاذ »  » و یتافـص » «، » یلاعفا  » هبترم ي هس  ياراد  دـیحوت 
ال  » رون نآ ، زا  دعب  دنیب و  یم  ناحبـس  دـنوادخ  هیحان ي  زا  ار  لاعفا  تاکرح و  همه ي  دـنک و  یم  هدایپ  دوخ  دوجو  رد  ار  هللااب » ّالا 
هک ییاج  هب  دـسر  یم  یلاعفا  دـیحوت  رد  .تسا  ناور  وا  ناسل  رب  وُه » ّالا  وُه  ال   » سپ نآ  زا  دریگ و  یم  ياج  وا  بلق  رد  هللا » ّـالا  هلا 

: تفگ هک  .دبای  یم  لاّعف  بابسا ، ِباجح  ءاروام  زا  ار  قح  دَنَک و  یم  رب  ار  بابسا 

يا هدید 

نک خاروس  ببس  مهاوخ 

ات

نب خیب و  زا  دنکرب  ار  بجُح 

تسا تکرح  رد  هک  نآ  تفاسم و  ناسنا ، ِلماکت  ریـسم  رد  ینعی  .تسا  ناسنا  سفن  ماقم ، نیا  هب  لوصو  يارب  ناسنا  تکرح  ریـسم 
نآرق اذل  دنا و  یکی 

131 ص :

هیآ ي 156. هرقب ، هروس ي  - 1
.7 تایآ 10 –  مجن ، هروس ي  - 2
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.دیزروب فلخت  نآ  زا  هک  ادابم  دیشاب و  دوخ  ناج  بظاوم  نامیا  لها  يا   (1)« ْمُکَسُْفنَا ْمُْکیلَع  اونَما  َنیذَّلا  اهُّیَا  اَی  : » دومرف

هک رگا  .دـنام  یم  رود  دوخ  تیناـسنا  زا  دزادرپب ، نت  هب  هچره  دـنام و  یم  لـفاغ  دوخ  زا  دـنک ، رکف  دوخ  زا  نوریب  هب  ناـسنا  هچره 
رد ات  دینک  دای  ارم   (2)« مُکرُکْذَا ینُورُکذاَف  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  هچ  دوب  دهاوخ  وا  دای  هب  دنوادخ  دـشاب  ادـخ  دای  هب  یمدآ 

.ددرگ یم  نامدوخ  زا  ام  تلفغ  عنام  دشاب  ام  دای  هب  دنوادخ  رگا  و  مشاب ، امش  دای 

تسا و ایند  یگدنز  هب  طوبرم  یلامک  ِبتارم  نیتسخن  رد  لمع  .تفر  شیپ  ناج  ریـسم  رد  ماگ  هب  ماگ  دیاب  لماکت  ریـسم  یط  يارب 
نآ لصاح  نکیلو  دسر ، یم  ماجنا  هب  دراد  تعیبط  هب  هک  يا  یگتـسباو  لیلد  هب  نآ  رمع  یگدـنز ، نیا  نتفریذـپ  نایاپ  اب  ور  نیا  زا 
ور نیا  زا  دراذگ و  یم  ناسنا  تفرعم  ریـسم  رد  صاخ  يرثا  یلمع  ره  دنام و  یم  یقاب  یمدآ  ناج  رد  تسا ، هدهاشم  تفرعم و  هک 

يارب هک  دـشخب  ناماس  يا  هنوگ  هب  دـنراذگ ، یم  رثا  وا  ناج  رد  میقتـسم  روط  هب  هک  ار  دوخ  دـیاقع  قالخا و  لامعا و  دـیاب  ناسنا 
نتفای ِتهج  رد  ار  لقع  دنک و  لیدـبت  ّیلوت  يّربت و  هب  یهلا  تعیرـش  لیذ  رد  ار  توهـش  بضغ و  .دـشاب  شخب  تایح  ناسنا  ناج 
دندرک دروخرب  يزیمت  وبشوخ و  ِیحیسم  درف  کی  اب  هک  يدارفا  باوج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .درب  راک  هب  ادخ 

، هَم : » دندومرف ترضح  دراد ! يدرخ  لقع و  هچ  درم  نیا  لُجَّرلا » اذَه  َلَقْعَا  اَم  : » دندرک ضرع  ترضح  هب  دوب ، هدش  هنیدم  دراو  هک 
نَم َِلقاْعلا  َّنِا 

132 ص :

هیآ ي 105. هدئام ، هروس ي  - 1
هیآ ي 152. هرقب ، هروس ي  - 2
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لقاع هک  تسا  ثیلثت  راتفرگ  هدادن و  تهج  ار  دوخ  لقع  هک  یسک  .دشاب و  دّحوم  هک  تسا  یسک  لقاع  شوماخ ، ینعی   (1)« ُهَدَّحَو
.دوش یمن 

يِذ ٍمْوَی  ِیف  ٌماَعْطِإ  ْوَأ  هَبَقَر ، ُّکَف  هَبَقَْعلا  اَـم  َكاَرْدَأ  اَـمَو  هَبَقَْعلا ، َمَحَْتقا  اَـلَف  : » دومرف نآرق  اذـل  تسا و  میقتـسم  هار  زا  ریغ  ناـسآ ؛ هار 
نآ یناد ؟ یم  هچ  هبقع  نآ  هراب ي  رد  و  دومیپن ، ار  فیلکت  هندرگ ي  هبقع و  مه  زاب  (2)« َهبَْرتَم اَذ  اًنیِکْسِم  ْوَأ  َهبَْرقَم ، اَذ  اًمِیتَی  هَبَغْسَم ،

دنواشیوخ میتی  هب  تسا  ندرک  ناسحا  ای  یگنـسرگ و  یطحق و  زور  رد  ماعط  ادخ و  هار  رد  هدـنب  ندرک  دازآ  زا  تسا  ترابع  هبقع 
دنمتـسم هب  ار  هدـنام  ياذـغ  دـننک ؟ یم  ریـس  راومه  ياه  تشد  رد  هدرک و  اهر  ار  اه  هندرگ  ارچ  .نیـشن  كاخ  ِّرطـضم  ریقف  هب  ای  و 

.تسا هللا  ترـضح  يوس  هب  میقتـسم  هار  تسا و  ندرکرذـگ  هندرگ  زا  ندیـشخب ، ار  رتهب  ياذـغ  تسا و  ندز  ماگ  تشد  رد  نداد ،
هناشن یلو  دوش  یم  تفای  زین  تاناویح  رد  هدوب و  لمع  هزوح ي  رد  تسا  نآ  ریاظن  لدـع و  طـسق و  هدودـحم ي  رد  هک  ییاـهراک 

بلق  (3)« ِهللا ِهیِـشَِمل  ٌهَیعْوَا  اَنبولق  َْلب  : » دـنتفگ هک  تفای  ناوت  یم  موصعم  نایاوشیپ  ياه  هتفگ  رگید  رد  ار  یناسنا  ِدـنلب  دـصقم  ياه 
هیآ و ادخ  يارب   (4)« یّنِم ُرَبْکَا  ٌهیآ  ِهِّللام  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ای  تسا و  دنوادخ  هدارا ي  تساوخ و  فرظ  ام  ياه 

رایـسب هار  دـنا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  ناسنا  لصا  تخانـش  اـب  میئوگ ، یم  تهج  نیا  زا  .تسین  نم  زا  رتگرزب  يا  هناـشن 
راومه

133 ص :

ص54. لوقعلا ، فحت  - 1
.11 تایآ 16 -  دلب ، هروس ي  - 2

هیآ ي 30. ناسنا ، هروس ي  هللا » ءاشی  ْنَا  ِّالا  نؤاشت  امو   » هیآ لیذ  نیلقثلارون ، ریسفت  - 3
ص 206. ج 23 ، راونألا ، راحب  - 4
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رگا دناسر و  یم  هللا »  » ترضح هب  ار  دوخ  ورهر  هک  تسا  یمیقتسم  طارـص  هب  نتفای  هار  سدقم  تاوذ  نآ  هریـس  هب  رظن  دوش و  یم 
دـنادرگب و لماک  ناسنا  ینعی  ناسنا  لـصا  هجوتم  ار  اـم  سفن ، تفرعم  هک  تسا  یلاـح  رد  تسا  بر  تفرعم  بجوم  سفن  تفرعم 

.مالسا رد  ناسنا  هب  تفرعم  ینعم  تسا  نیا 

134 ص :
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یمالسا نافرع  رظنم  رد  ناسنا 

هراشا

یم موصعم  ياه  ناسنا  نآ  لعفلاب  قادـصم  هک  تسا  حرطم  ناسنا  لامک  ییاهن  هطقن ي  ناونع  هب  لماک » ِناسنا   » عوضوم نافرع  رد 
هب لیـصفت ، هب  بلق  هبترم ي  رد  لامجا و  هب  لقع  حور و  هبترم ي  رد  اـهتنم  تسا ، دوجو  ملاوع  عیمج  عماـج  لـماک  ناـسنا  .دنـشاب 
هک هللا » مسا   » هطبار نیمه  رد  تسا و  دوجوم  لیـصفت  لاـمجا و  تروص  هب  لـماک  ناـسنا  دزن  رد  قیاـقح  تفگ : دـیاب  تهج  نیمه 

مـسا  » ًالمع دوخ  ماقم  يروضح  كرد  اب  وا  هک  يروط  هب  دوش  یم  هتـسناد  لماک  ناسنا  هلیـسو ي  هب  تسا  یهلا  ءامـسا  عماج  ماـقم 
.دنک یم  كرد  ار  هللا »

ناسنا رد  تسه  ترثک  قرف و  هب  ملاع  رد  هچنآ  اذـل  تسا و  هللا  مسا  رهظم  لماک  ناـسنا  تسا و  یهلا  ءامـسا  عماـج  أدـبم  هللا » مسا  »
یـسک رگا  .دش  دهاوخ  یهلا  ءامـسا  همه ي  ییاسانـش  بجوم  ناسنا  تقیقح  ییاسانـش  نیاربانب  تسا ، دوجوم  عماج  وحن  هب  لماک 

همه ي هک  دیامن  ادیپ  تفرعم  لماک  ناسنا  هب  ای  دنک و  ریس  یتسه  ملاوع  همه ي  رد  دیاب  ای  دسانشب ، ار  قح  ءامـسا  همه ي  دهاوخب 
هطبار نیمه  رد  .تسه  وا  رد  لعفلاب  تروص  هب  ءامسا  نآ 

135 ص :
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(1)« ینسُحلا ُءامسألا  هللاَو  ُنَحن  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

.یهلا يانسح  ءامسا  میئام  دنگوس  دنوادخ  هب 

هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  تقیقح  نآ  رهاظم  هک  تسا  یتقیقح  هب  رظن  لماک  ناـسنا  عوضوم  رد 
َقَلَخ ام  ُلّوَا  : » دندومرف نآ  اب  هطبار  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینامه  تقیقح  نآ  .دنـشاب  یم  ملـس  هلآ و 

(2)« يرون هللا 

ترـضح اب  یتیخنـس  دیاب  دوش  یم  رداص  هللا »  » ترـضح زا  هک  قولخم  نیلوا  اریز  .دوب  نم  رون  درک  قلخ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا 
همه ي شریذپ  فرظ  هک  دشاب  لماک  ناسنا  تقیقح  زج  يزیچ  دناوت  یمن  نآ  دشاب و  هتشاد  تسا ، یهلا  ءامسا  عیمج  عماج  هک  هللا 

.تسا یهلا  ءامسا  زا  یمسا  شریذپ  ماقم  هکئالم  ماقم  دش  ضرع  ًالبق  هچنانچ  تسا و  یهلا  ءامسا 

رون زا  يوترپ  یهلا  ءاـیبنا  ماـمت  دوش  یم  هتفگ  ارچ  دوش  یم  نشور  تسا ، لـماک  ناـسنا  تقیقح  قوـلخم ، نیلوا  دـش  نشور  یتـقو 
: ینعی دنتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم 

دوب

مظعا دیشروخ  یبن  رون 

هگ

مدآ هگ ز  دیدپ و  یسوم  زا 

ترضح یقیقح  ّدج  تقیقح ، بسح  هب  یلو  تسا  مدآ  دالوا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رهاظ  بسح  هب  دنچره 
: هک دوب  دهاوخ  نیا  ناشلاح  نابز  دنشاب و  یم  مدآ 

نم

ما هداز  مدآ  رگ ز  رهاظ  هب 

کیل

ما هداتفا  ّدَج  ّدَج  ًانعم 

136 ص :
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ص 97. ج 1 ، راونألا ،  راحب  - 2
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مالسلا هیلع  یلع  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  تفگ  سابع  نبا  هک  میراد  تیاور  رد  هطبار  نیمه  رد 
ُهَّللا ُهَقَلَخ  ْنَِمب  ًابَحْرَم  : » دومرف دومن و  مسبت  شا  هرهچ  رد  داـتفا  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مشچ  هک  نیمه  دـش ، دراو 
ِْقلَخ َْلبَق  ٍدِـحاَو  ٍرُون  ْنِم  ًاِّیلَع  ِینَقَلَخ َو  َهَّللا  َّنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف  ِبَْألا  َْلبَق  ُْنبِالا  َناَکَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَْـنلُقَف  َلاَـق : ٍهَنَـس ، َْفلَأ  َنیَِعبْرَأـِب  ِهِیبَأ  َلـْبَق 

زا لبق  رسپ  تسا  نکمم  میدرک  ضرع  .دیرفآ  شردپ  زا  لبق  لاسرازه  لهچ  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  هب  ابحرم   (1)« ِهَّدُْملا ِهِذَِهب  َمَدآ 
یم هظحالم  هچنانچ  .تدـم  نیمه  هب  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  دـیرفآ  رون  کی  زا  ار  یلع  نم و  دـنوادخ  يرآ  دـندومرف : دـشاب ؟ ردـپ 

.دراد لماک  ياه  ناسنا  ینادحو  ماقم  هب  رظن  تیاور  نیا  دییامرف 

هطـساو ي و  هللا » قلخ  ام  ُلّوَا   » هک نآ  رابتعا  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  تقیقح  نامه  هک  لماک  ناسنا  تقیقح 
تسا و ِملاع  تادوجوم ، همه ي  قیاقح  هب  دوخ  هب  ِملع  اب  دـشاب ، یم  تادوجوم  همه ي  قیاقح  عماـج  دوخ  ماـقم  رد  تسا و  ضیف 

هکلب نآ  سوسحم  ِتروص  اهنت  هن  تسا و  ملاع  دزن  مولعم  دوجو  تلاح  نیا  رد  اریز  .دـشاب  یم  تادوجوم  هب  ملع  نیرت  لـماک  نیا 
.دشاب یم  لماک  ناسنا  دزن  نآ  دوجو 

ینافرع و لئاسم  یلصا  يانب  ریز  هک  دراد  دوجو  یساسا  هدمع و  هلئسم ي  ود  دوش ، یم  حرطم  يرظن  نافرع  رد  هک  یثحابم  نایم  زا 
، رگید نایب  هب  دّحوم .» تخانش   » هلئـسم ي و  دیحوت »  » هلئـسم ي زا : دنترابع  هلئـسم  ود  نآ  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  نآ  ثحابم  ساسا 

ناسنا هرابرد ي  ور ، نیا  زا  .دراد  دیکأت  لماک  ناسنا  ینعی  دّحوم ، یفرعم  دیحوت و  نایب  رب  يرظن  نافرع  لئاسم  ساسا 

137 ص :

ص 24. ج 25 ، راونألاراحب ، - 1
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(1) .تسا هدش  ناونع  یقیقد  قیمع و  ثحابم  لماک 

کی میناوت  یمن  ًاعطق  میسانشن ، ار  مالـسا  ِلماک  ناسنا  ام  رگا  دیامرف : یم  لماک  ناسنا  تخانـش  ترورـض  هرابرد ي  يرهطم  دیهش 
(2) .میشاب لماک  مامت و  ناملسم 

اوُجْرَی َناک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : » تسا هدمآ  نینچ  لماک  ناسنا  ندادرارق  هوسا  هرابرد ي  میرک  نآرق  رد 
ناونع هب  تسا  لماک  ناسنا  زراب  قادـصم  هک  ار  مالـسا  ربمایپ  ناحبـس  يادـخ  هیآ  نیا  رد   (3)« ًاریثَـک َهَّللا  َرَکَذ  َرِخآـْلا َو  َمْوَْیلا  َهَّللا َو 

داـی هب  رایـسب  هتـشاد و  دـیما  تماـیق  زور  دـنوادخ و  هب  هک  یـسک  تسا : هدوـمرف  هدرک و  یفرعم  یمالـسا  تما  يارب  هودـق  هوـسا و 
هب یّـسأت  تخانـش و  ِیلمع  رثا  هک  ییاج  نآ  زا  .دنک  یم  یّـسأت  ءادتقا و  مالـسا  ربمایپ  هب  شیوخ  راتفر  راتفگ و  مامت  رد  تسادـخ ،

ار لماک  ناسنا  زا  يریذـپوگلا  نامرف  قوف  هکرابم ي  هیآ ي  رد  ناحبـس  يادـخ  تساه ، ناسنا  یقالخا  تیبرت  ساسا  لماک ، ناـسنا 
.دبای راب  یقالخا  تیبرت  یهلا و  تیاده  هب  رذگهر  نیا  زا  رشب  ات  تسا  هداد 

نم دیوگ : یم  يرهطم  دیهـش  .دـناوخ  مان  نیا  هب  ناوت  یم  ار  ایلوا  ناربمغیپ و  اهنت  لعفلاب  یلو  تسا ، لماک  ناسنا  هوقلاب  یناسنا  ره 
لماک ناسنا  باب  رد  دیدج ، میدق و  ياه  بتکم  مامت  زا  نافرع  بتکم  هک  مراد  فارتعا 

138 ص :

هاگدید زا  لماک  ناسنا  » ناونع تحت  یقداص  نیما  دمحا  ياقآ  مالسالا  تجح  بلاطم  زا  دیآ  یم  همادا  رد  هک  یتاکن  زا  یـضعب  - 1
.تسا هدش  سابتقا  ناملسم » نافراع  ینیمخ و  ماما 

ص 15. لماک ، ناسنا  يرهطم ، یضترم  - 2
هیآ ي 21. بازحا ، هروس ي  - 3
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(1) .اه يزورما  هن  دنسرب و  اه  نیا  هیاپ ي  هب  دنا  هتسناوت  اه  یمیدق  هن  تسا ؛  رت  ینغ 

ناسنا هچ  ره  .تسادـخ  هب  هجوت  سفن و  بیذـهت  دـننک ، یم  یفرعم  لماک  ناسنا  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  تفرعم  لها  هک  يا  هلیـسو 
زا و  دزادرپب ، نآ  بیذهت  سفن و  تفرعم  هب  رت  شیب  هچ  ره  دریگب و  هلـصاف  دنوادخ  ریغ  زا  دنک و  هجوت  ناحبـس  يادخ  هب  رت  شیب 

ناسنا ییاهن  لامک  .دوش  یم  رت  کیدزن  لماک  ناسنا  ماقم  هب  دبای ، راب  یسانشادخ  یسانش و  دوخ  هب  یـسفنا  یقافآ و  تایآ  رد  ریس 
ادخ هب  ندید  دوخ  زا  هدرک و  هیفـصت  ار  دوخ  نطاب  ناسنا  رگا  هک  دندقتعم  نانآ  .دشاب  یم  هناحبـس  قح  هب  ندیـسر  فراع ، رظن  زا 

: تسا هدورس  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يرتسبش  .تسا  هدیسر  دوخ  ییاهن  لامک  هب  دبای ، راب  ندید 

نورد

بور ورف  ار  لد  هناخ ي 

ایهم

بوبحم ياج  ماقم و  نک 

وچ

دیآ ردنا  وا  يور  نوریب  وت 

هب

دیامن دوخ  لامج  وت  یب  وت ،

، دسر یم  دوخ  ییاهن  لامک  هب  دـنک ، یط  لماک  ناسنا  رظن  ریز  ار  لزانم  هدرک و  تکرح  قشع  قاُرب  اب  ناسنا  رگا  افرع ، هاگدـید  زا 
دیاب موادم  يوپاکت  شالت و  اب  ار  هار  نیا  وا  .دسر  یم  یتسه  ناهج  زکرم  هب  هدـش و  هتـشادرب  ادـخ  وا و  نایم  هدرپ ي  هک  يروط  هب 

یتسرد هب  ناسنا  يا   (2)« ِهِیقاَلُمَف اًحْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنِْإلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  ادـخ  هک  نانچ  دـیامیپب ،
تقیقح هب  دسرب ، ماقم  نیا  هب  ناسنا  یتقو  .درک  یهاوخ  تاقالم  ار  وا  یتسه و  شالت  رد  یتخـس  هب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  وت  هک 

یتسه

139 ص :

ص 195. لماک ، ناسنا  يرهطم ، یضترم  - 1
هیآ ي 6. قاقشنا  هروس ي  - 2
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: دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تیدوبع  دـناسر  یم  ماقم  نیا  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  .دوش  یم  اراد  ار  زیچ  همه  هدیـسر و 
ادـخ هب  ناـسنا  هاـگ  ره  .تسا  يراـگدرورپ  تیبوبر و  نآ  نطاـب  هک  تسا  يرهوگ  تیدوـبع   (1)« هَِّیبُوبّرلا اَـهُْهنُک  ٌهَرَهوُج  هَّیِدوبُْعلَا  »

قیاقح نیا  .دنک  یم  یلجت  وا  رد  قح  تاذ  هک  دوش  یم  يا  هنیآ  هدـش و  یهلا  تافـص  ءامـسا و  لماک  رهظم  لماک و  ناسنا  دیـسر ،
هک هینابعـش -  تاجانم  رد  .دـشاب  هدرک  قرخ  ار  ینارون  یناملظ و  ياه  باـجح  همه  هک  دوش  یم  لـصاح  ناـسنا  يارب  یتروص  رد 

اَِنبُوُلق َراَْـصبَأ  ِْرنَأ  َکـَْیلِإ َو  ِعاَـطِْقنالا  َلاَـمَک  ِیل  ْبَه  یَِهلِإ  : » میناوـخ یم  تسا -  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا ي  همه ي  تاـجانم 
« َکِسْدـُق ِّزِِعب  ًهَـقَّلَعُم  اَـنُحاَوْرَأ  َریِـصَت  ِهَـمَظَْعلا َو  ِنِدـْعَم  َیلِإ  َلِـصَتَف  ِروُّنلا  َبُـجُح  ِبوـُلُْقلا  ُراَْـصبَأ  َقِرْخَت  یَّتَـح  َکـَْیلِإ  اَـهِرَظَن  ِءاَیِِـضب 

مـشچ هک  ّدـح  نآ  ات  امرف  نشور  تدوخ ، هب  رظن  اب  ار  ملد  ياه  مشچ  شخبب و  نم  هب  ار  تدوخ  ریغ  زا  ییادـج  تیاهن  اراگدرورپ 
وت سدق  ّزع  هب  نازیوآ  ام  ياه  حور  هجیتن  رد  تمظع و  ندـعم  هب  مدرگ  لصتم  سپ  دفاکـشب ، ار  رون  ياه  باجح  دـناوتب  لد  ياه 

.ددرگ

هچ و ره  يدوخ و  دوخ و  لزنم  زا  جورخ  عاطقنا ، ِلامک  نیا  دیامرف : یم  زارف  نیا  ریسفت  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
لاـبند هک  لـالج  زا  لـصاح  ِْقعَـص  زا  سپ  صَّلُخ ، ياـیلوا  هب  تسا  یهلا  يا  هبه  ریغ و  زا  نتـسسگ  تسوا و  هب  نتـسویپ  سک و  ره 

نیا ات  دوشن و  قرخ  رون  بجح  دـباین ، رون  وا  رظن  ءایـض  هب  اـت  بولق  راـصبا  و  خـلا -  هتظح  ـالو  تسوا -  نداد  ناـشن  مشچ  هشوگ 
ار سدق  زع  هب  قلعت  حاورا  تسین و  تمظع  ندعم  هب  یهار  تسا  یقاب  بجح 

140 ص :

ص 7. باب 2 ، هعیرشلا ، حابصم  - 1
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ای قح  ّرـس  ياوجن  و  تسا ، قلطم  لوصو  قـلطم و  ياـنف  نیا ، زا  یندا  »(1) و  یَّلَدَتَف اَنَد  َُّمث   » دیاین لصاح  یلدـت  تبترم  و  دـباین ، رد 
(2) .دوخ یتسه  لبج  كاکدنا  قعص و  زا  سپ  رگم  دریگن ، تروص  صاخ  هدنب ي 

ات

یسرن ناناج  لصو  هب  ینتشیوخ ،

دوخ

(3) درک دیاب  انف  تسود  هرب  ار 

ار هینابعـش  تاجانم  ایآ  دنیامرف : یم  هینابعـش  تاجانم  زا  ینارون  زارف  نیا  هرابرد ي  هولـصلاّرس ، مان  هب  دوخ  رگید  سیفن  رثا  رد  ماما 
هیاغ هک  يدرک ؟ نآ  تارقف  رد  ربدـت  رکفت و  يدـناوخ ، ررکم  هدـش و  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  دـالوا  ریما و  ترـضح  زا  هک 

ثیدـح نآ  رد  نک  رکفت  ...تسا و  فیرـش  ياعد  نآ  زا  هفیرـش  هرقف ي  نیمه  ناکلاس ، يوزرآ  ياهتنم  نافراع و  لامآ  ياوصقلا 
تیدوخ يدوخ و  كرت  یتاذ و  يانف  زا  ریغ  ایآ  نیبب  هدش ، دراو  میلس  بلق  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  هک  فیرش 

هک تسا  نآ  لـیوطت  نیا  زا  اـم  دوـصقم  تسا ...؟ لـمح  لـباق  رگید  يزیچ  هب  تسا ، تفرعم  لـها  ناـسل  رد  هـک  تیناـنَا  تـّینِا و  و 
ره هک  نطاب  بیذهت  هیهلا و  فراعم  هب  عجار  ار  ناگدنناوخ  رظن  بلج  و  مینک ...  کیدزن  فراعم  هب  يردق  ار  دوخ  ِینامیا  ناردارب 

(4) .میئامن تسا ، بتک  لازنا  ایبنا و  تثعب  تیاغ  هکلب  تامهم ، زا  ود 

141 ص :

هیآ ي 8. مجن  هروس ي  .دش  رت  کیدزن  کیدزن و  سپ  - 1
ص 442. ینافرع ) یقالخا -  ياهزردنا  ) ییابطابط همطاف  مناخ  هب  همان  ص 444 ، ج 18 ، ماما ، هفیحص  - 2

ص 25. قشع ، هر  ینیمخ ، ماما  - 3
ص 38 و 39. نیفراعلا ، هولص  نیکلاسلا و  جارعم  ای  هولصلاّرس  ینیمخ ، ماما  - 4
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ناسنا دیامن ، هدـهاشم  عماج  نوک  رد  ار  دوخ  تساوخ  ناحبـس ، يادـخ  هک  هاگ  نآ  دـیوگ : یم  لماک  ناسنا  فیرعت  رد  یبرع  نبا 
یم هدـیمان  یهلا  هفیلخ ي  لماک و  ناسنا  هک  عماج  نوک  نیا  دـیرفآ و  یتسه ، يامن  ماـمت  هنیآ ي  ملاـع و  حور  ناونع  هب  ار  لـماک 
یم رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  اه  نآ  هدرک و  رظن  تقلخ  ملاـع  يوس  هب  وا  هطـساو ي  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يدوجوم  دوش ،

ماظن تسا و  ناسنا  يارب  مشچ  کـمدرم  هلزنم ي  هب  تسا ، ناحبـس  دـنوادخ  يارب  عماـج  نوک  ناـمه  هک  لـماک  ناـسنا  سپ  .دـهد 
تـسا یتمالع  شقن و  لحم  هک  تسا  يرتشگنا  نیگن  دننام  ملاع  يارب  لماک  ناسنا  سپ  .تسا  هدیدرگ  لماک  وا  دوجو  هب  شنیرفآ 

هیاـس ي رد  یتـسه  قلاـخ  اریز  تسا ، هدـیمان  قح  هفیلخ ي  ار  وا  ور ، نیا  زا  ددرگ ، یم  ظـفح  وا  هطـساو ي  هب  یتـسه  هنازخ ي  هک 
دهاوخ ظفح  دراد  دوجو  نآ  رد  لماک  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  ات  یتسه  ملاع  نیاربانب ، دـنک ، یم  ظفح  ار  نایناهج  ناهج و  وا ، دوجو 

(1) .دش

لماک ناسنا  دروم  رد  یبرع  نبا  مالک  لیلحت 

هقلطم و تداهـش  رد  تسا ، قلطم  بیغ  هک  ار  دوخ  یتاذ  تالامک  ناحبـس ، يادـخ  هک  تسا  يدوجوم  لـماک  ناـسنا  لوا : هتکن ي 
میرکلادبع .دشاب  یهلا  لماک  رهظم  امن و  قح  هنیآ ي  دناوت  یم  هک  تسا  يدوجوم  اهنت  لماک  ناسنا  دـنک ؛ یم  هدـهاشم  وا  هنیآ ي 

ار دوخ  تافـص  ءامـسا و  هک  تسا  هدرک  مزال  دوخ  رب  لاعتم  يادخ  تسا و  قح  هنیآ ي  لماک  ناسنا  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  یلیج 
هیآ ي يانعم  نیا  دنکن و  هدهاشم  لماک  ناسنا  رد  زج 

142 ص :

.73 ص 61 –  یمدآ ، صف  یبرع ، نیدلا  یحم  مکحلا  صوصف  رب  يرصیق  حرش  - 1
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اَهَلَمَحَو اَْـهنِم  َنْقَفـْـشَأَو  اَـهَْنلِمْحَی  نَأ  َْنَیبَأَـف  ِلاَـبِْجلاَو  ِضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  یَلَع  َهَناَـمَْألا  اَنـْـضَرَع  اَّنِإ  : » دوـمرف هـک  تـسا  يا  هکراــبم 
عاـنتما نآ  لـمحت  شریذـپ و  زا  همه  میدومن ، هضرع  اـه  هوک  نیمز و  اـه و  نامـسآ  هب  ار  تناـما  نآ  اـم  هک  یتسرد  هب   (1)« ُناَسنِْإلا

.تفریذپ (2) ار  نآ  لمحت  تشادرب و  ار  نآ  ناسنا  دندیسرت ، نآ  لوبق  زا  دندومن و 

فدـه ضرغ و  هک  تسا  يدوجوم  لماک  ناـسنا  سپ  .تسا  لـماک  ناـسنا  ققحت  مدآ ، ملاـع و  داـجیا  ییاـهن  فدـه  مود : هتکن ي 
: دـندومرف یـسدق  ثیدـح  رد  هک  نانچ  دـمآ ، یمن  دـیدپ  شنیرفآ  ماظن  دوب  یمن  وا  دوجو  رگا  هک  دـنک  یم  نیمأت  ار  یتسه  داجیا 

داجیا ییاغ  ببـس  لماک  ناسنا  .مدـیرفآ  یمن  ار  یتسه  ملاـع  هنیآ  ره  يدوبن  امـش  رگا  ربماـیپ  يا   (3)« كاَْلفَْألا ُْتقَلَخ  اََمل  َكاـَلَْول  »
.تسا ملاع 

یم یلجت  لماک  ناسنا  هنیآ ي  رد  هناحبس  قح  ینعی  تسا ؛  یتسه  ملاع  ظفح  رد  یهلا  ضیف  هطـساو ي  لماک  ناسنا  موس : هتکن ي 
ینامز ات  دوش و  یم  ظفح  ضیف ، نآ  ندیسر  اب  یتسه  ماظن  هدش ، ضیاف  مدآ  ملاع و  هب  وا  دوجو  هنیآ ي  زا  قح  تایلجت  راونا  .دنک 

نیا اب  ملاع  دـنک و  یم  تساوخرد  یمیحر  یناـمحر و  تمحر  یتاذ و  تاـیلجت  هناحبـس  قح  زا  دـشاب ، ملاـع  رد  لـماک  ناـسنا  هک 
هاگ نیدنچ  دیوگ : یم  لماک  ناسنا  لد  فصو  رد  یفسن  نیدلازیزع  ظاحل  نیدب  .دنام  یم  ظوفحم  قح  ِتایلجت  ِناضیف  دادمتسا و 

تسا

143 ص :

هیآ ي 72. بازحا  هروس ي  - 1
ص 36. ج 2 ، باب 60 ، لماکلا ، ناسنالا  یلیج ، میرکلادبع  - 2

ص 52. ج 1 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  - 3
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، دـسرب ناشیا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوش ، هناور  نآ  رد  هک  زیچ  ره  ات  دـنا ، هداهن  يامن  یتیگ  يا  هنیآ  طیحم  يایرد  رد  يونـش  یم  هک 
بیغ ِبیغ  ملاع  ایرد  نآ  .تسا  مادک  ایرد  نآ  تسیچ و  هنیآ  نآ  هک  یناد  یمن  دیآ و  ادـیپ  يامن  یتیگ  هنیآ ي  رد  زیچ  نآ  سکع 

رب نآ  سکع  دـسرب ، دوجو  لحاس  هب  ات  دوش ، یم  هناور  بیغ  ِبیغ  ملاع  يایرد  زا  هک  زیچ  ره  تسا ؛  لماک  ناـسنا  لد  هنیآ ، نآ  و 
(1) .دوش یم  ربخ  لاح  نآ  زا  لماک  ناسنا  دیآ و  یم  ادیپ  لماک  ناسنا  لد 

تالامک نیا  ياراد  هوقلاب   ) دنراد ار  ایشا  تالامک  دارفا  دیوگ : یم  لماک  ناسنا  تقیقح  موهفم و  هرابرد ي  یلیج  میرکلادبع  خیش 
ءایبنا و انامه  مود  هتسد ي  نیا  .دنتسه  تالامک  نآ  ياراد  لعفلاب  هدرک و  ادیپ  تیلعف  اه  نآ  رد  تالامک  رگید  يا  هدع  و  دنتـسه )
هک لامک  زا  ییاهن  ِدـح  نآ  اما  دـنا ، لمکا  رگید  یهورگ  لماک و  يا  هدـع  دـنتوافتم ؛ دوخ  تالامک  رد  هک  دنتـسه  لـماک  ياـیلوا 
نآ سپ  تفاـین ، ققحت  ناـسنا  دارفا  زا  رگید  سک  چـیه  يارب  هدرک ، ادـیپ  نیعت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يارب 
هب لضاف  باستنا  باب  زا  قحلم و  وا  هب  لمکا  هب  لماک  قاحلا  باب  زا  رگید  لماک  دارفا  ایلوا و  ایبنا و  تسا و  لماک  ناـسنا  ترـضح 
ریغ هب  اه  نآ  نداد  تبـسن  هک  دوش  یم  رکذ  یتالامک  فاصوا و  لـماک  ناـسنا  يارب  اریز  دنتـسه ، بوسنم  ترـضح  نآ  هب  لـضفا ،

هب ات  لوا  زا  دوجو  هریاد ي  ِکلف  هک  تسا  یبطق  لماک  ناسنا   (2) .تسین زیاج  مالسا  ربمایپ 

144 ص :

ص 238. لصف 3 ، هلاسر ي 18 ، لماک ، ناسنا  باتک  - 1
ص 72. باب 60 ، لیاوالا ، رخاوالا و  یف  لماکلا  ناسنالا  - 2
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(1) .تسین شیب  یکی  راصعا  همه ي  رد  هشیمه و  لماک  ناسنا  و  دخرچ ، یم  وا  درگ  رب  رخآ 

لماک ناسنا  زراب  قیداصم  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  تقیقح  تلزنم و  نایب  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ءامـسا هنیجنگ ي  اه  نآ  دراد و  دوجو  نآرق  ياه  تمارک  ربمایپ  لآ  رد  ِنَمْحَّرلا » ُزُونُک  ْمُه  ِنآْرُْقلا َو  ُِمئاَرَک  ْمِهِیف  : » دنیامرف یم  دنا ،

(2) .دنتسه یهلا  تافص  و 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها   (3)« ِنآْرُْقلا ِلِزاَنَم  ِنَسْحَِأب  ْمُهُولِْزنَأَـف  ِقْدِّصلا  ُهَنِْـسلَأ  ِنیِّدـلا َو  ُماَـلْعَأ  ِّقَْحلا َو  ُهَّمِزَأ  ْمُه  َو  : » تشاد ناـیب  زین  و 
نآرق لزانم  نیرتهب  نامه  اه  نآ  هکلب  ، ) دـیهد رارق  نآرق  لزانم  نیرتهب  رد  ار  نانآ  سپ  دـنا  نید  ياه  هناشن  تقیقح و  ياـه  ماـمز 

(. دنا

رد ار  دوخ  تاذ  ناحبـس ، يادخ  تسامن و  قح  هنیآ ي  هک  نانچ  مه  لماک  ناسنا  دنیامرف : یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
(4) .دشاب یم  زین  یتسه  ملاع  مامت  دوهش  هنیآ ي  دنک ؛ یم  هدهاشم  نآ 

لجع يرکسعلا  نسحلا  نبا  هجح  ترضح  فرط  زا  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  هیهلا ، هبترم ي  اب  لماک  ناسنا  هبترم ي  توافت  هرابرد ي 
یَلَع َنُونُومْأَْملا  َكِْرمَأ  ُهالُو  ِِهب  َكوُعْدَـی  اَـم  ِعیِمَج  ِیناَـعَِمب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » هک هدـمآ  نینچ  هدیـسر  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

َِکتاَِملَِکل َنِداَعَم  ْمُهَْتلَعَجَف  َِکتَّیِشَم  ْنِم  ْمِهِیف  َقَطَن  اَِمب  َُکلَأْسَأ  َِکتَمَظَِعل  َنُوِنْلعُْملا  َِکتَرْدُِقل  َنوُفِصاَْولا  َكِْرمَِأب  َنوُرِْـشبَتْسُْملا  َكِّرِس 
َكِدیِحْوَِتل َو اناَکْرَأ  َو 

145 ص :

ص 74. نامه ، - 1
.یتشد دمحم  حیحصت  هبطخ ي 154 ، هغالبلا ، جهن  - 2
.یتشد دمحم  حیحصت  هبطخ ي 87 ، هغالبلا ،  جهن  - 3

ص 59. یمدآ ، صف  مکحلا ، صوصف  یلع  تاقیلعت  ینیمخ ، ماما  - 4
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(1)« َکُْقلَخ َكُداَبِع َو  ْمُهَّنَأ  الِإ  اَهَْنَیب  َکَْنَیب َو  َقْرَف  َکَفَرَع ال  ْنَم  اَِهب  َُکفِْرعَی  ٍناَکَم  ِّلُک  ِیف  اََهل  َلیِطْعَت  ِیتَّلا ال  َکـِتاَماَقَم  َکـِتاَیآ َو 
شیاتـس وت و  روتـسد  هدـنهد ي  تراشب  ّرـس و  نیمَا  هک  ترمَا  ناـبحاص  هک  یناـعم  همه ي  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـنوادخ !

اه نآ  وت و  نیب  قرف  هک  يا  هداد  رارق  دوخ  تایآ  دیحوت و  ناکرا  تاملک و  هنیجنگ ي  ار  اه  نآ  وت  دنتـسه و  وت  تردـق  هدـننک ي 
.تسین دنتسه ، وت  قولخم  هدنب و  نانآ  هک  نآ  زج 

نیمأ رما و  تیالو  بحاص  ناونع  هب  لماک  ياه  ناسنا  زا  هدـش ، حرطم  يرایـسب  فراعم  قیاقح و  نآ  رد  هک  ینارون  ياـعد  نیا  رد 
توافت تسا و  هداد  رارق  شیوخ  تایآ  دیحوت و  ناکرا  يدوجو و  تاملک  ندعم  ار  نانآ  ناحبس  دنوادخ  هک  هدش ، دای  یهلا  رارسا 

يارب هک  تسا  یماقم  نیرت  یلاع  نیا  .تسا  هتـسناد  اه  نآ  تیدوبع  تیبوبرم و  ادخ و  تیبوبر  نامه  رد  ار  هیهلا  ترـضح  اب  اه  نآ 
.تسا روصت  لباق  یناکما  دوجوم 

ماما نانخس  رارسا  دوش و  یم  دییأت  هدش  ناونع  تفرعم  لها  مالک  رد  هک  یقیاقح  تکرب ، رپ  ياعد  نیا  ياهزارف  رد  ّربدت  تقد و  اب 
دیحوت ناکرا  هب  نآ  زا  اعد  نیا  رد  هک  لماک  ناسنا  هبترم ي  توافت  رگا  اریز  .دوش  یم  راکـشآ  انعم  لـها  ناـگرزب  ریاـس  ینیمخ و 

هدرک و لماک  یلجت  بوبرم  نیا  رد  نیملاعلا  بر  دـشاب ، تیبوبرم  تیبوبر و  رهظم و  رهاظ و  رد  هیهلا  هبترم ي  اـب  تسا ، هدـش  داـی 
قح دـهد و  ناشن  ار  شتافـص  ءامـسا و  دـنوادخ و  دـناوت  یم  رهظم  نیا  نیارباـنب ، .تسا  هتفاـی  روهظ  ماـت ، ِرهظم  نیا  رد  رهاـظ  نآ 

.دنک هدهاشم  لماک  ِرهظم  نیا  رد  ار  دوخ  هناحبس 

146 ص :

.بجر هام  مایا  هیعدا ي  نانجلا ، حیتافم  - 1
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: تسا هدورس  وکین  هراب  نیا  رد  يرتسبش  فراع 

دحا

رهاظ تشگ  دمحا  میم  رد 

رد

رخآ نیع  دمآ  لوا  رود ، نیا 

ز

تسا قرف  میم  کی  دحا  ات  دمحا 

یناهج

تسا قرغ  میم  کی  نیا  ردنا 

رب

هار نیا  نایاپ  هدمآ  متخ  وا 

رد

هللا َیِلا  اوعْدَا  هدش ، لزنم  وا 

ماقم

تسا عمج  عمج  شیاشگلد 

لامج

تسا عمج  عمش  شیازف  ناج 

هدش

یپ رد  هلمج  اه  لد  شیپ و  وا 

هتفرگ
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يو نماد  اه  ناج  تسد 

رد

شیپ سپ و  زا  زاب  ایلوا  هر  نیا 

یناشن

شیوخ لزنم  زا  دنا  هداد 

يدمحم نیعت  هک  دمحا  میم  رد  تسا ، تاذ  مسا  اه ، نیعت  اه و  تبـسن  تافـص و  ءامـسا و  ددـعت  يانف  رابتعا  هب  دـحا  هک  اج  نآ  زا 
رهاـظم همه  تادوـجوم  بتارم  ِیقاـب  تسا و  دـمحا  تقیقح  دـحا ، یقیقح  رهظم  هدـش و  رهاـظ  تسا  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

ناسنا دراد ، نایرـس  تادوجوم  بتارم  همه  رد  هناحبـس  قح  هک  روط  نامه  تفرعم  لها  هاگدـید  زا  اریز  .دنتـسه  يدـمحم  تقیقح 
رهظم هک  دراد  تادوجوم  هریاد ي  هب  هراشا  دـمحا  میم  نیاربانب ، .تسا  یقاب  قح  هب  یناف و  دوخ  زا  وا  نوچ  دراد ، نایرـس  زین  لماک 

(1) .دنتسه يدمحم  تقیقح 

نینچ وترپ  رد  یهلا  ضیف  دـشاب و  یم  زین  یتـسه  ياـقب  ببـس  هکلب  ملاـع ، داـجیا  تلع  اـهنت  هن  هک  تسا  يدوـجوم  لـماک ، ناـسنا 
اب قح  تجح  نودب  هاگ  چیه  نیمز  هک  تسا  حرطم  یمالسا  لیصا  دیاقع  رد  هتکن  نیا  .دزیر  یم  ورف  مدآ  ملاع و  ماظن  رب  يدوجوم 
راد هدهع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  تجح  سدقم  دوجو  رضاح ، نامز  رد  هک  دوب  دهاوخن  يرصنع  ندب 

هللا ُّیلو  ینعی  تیالو ، ماقم  بحاص  هللادنع و  هللادبع ، لماک  ناسنا  نیاربانب  تسا ، ماقم  نینچ 

147 ص :

ص 24. زار ، نشلگ  حرش  یف  زاجعالا  حیتافم  یجیهال ، دمحم  - 1
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عراز یندـل ، ملع  عبنم  نزاـخ و  ملع و  رد  خـسار  هللا ، هفیلخ  هللا و  هجح  ناـکما و  ملاـع  بطق  اـه و  بلق  نیرت  عیـسو  وا  بلق  .تسا 
(1) .دوب دهاوخن  یلاخ  یناسنا  نینچ  دوجو  زا  هاگ  چیه  نیمز  تسا و  هللا  نیما  لوقع و  نیافد  هدننازیگنارب ي  بولق و 

هک مات ، رهظم  رد  یهلا  مظعا  عماج و  مسا  یلجت  روهظ و  لیلد  هب  دـننک : یم  نییبت  هنوگ  نیا  ار  لماک  ناـسنا  دوجو  ترورـض  اـفرع 
یم هک  تسوا  طـقف  اریز  تسا ، يرورـض  لـماک  ناـسنا  دوجو  دـشاب ، اراد  يرگید  رب  هبلغ  نودـب  ار  ترثک  تدـحو و  بتارم  همه 

.دراد هبلغ  ترثک  یلعف ، يامسا  رد  تدحو و  یتاذ ، يامسا  رد  هک  ارچ  دشاب ، یلماک  رهظم  نینچ  دناوت 

قیداصم زا  یکی  رـشبلاوبا  مدآ  هک  لماک  ناسنا  دنیوگ : یم  ثیدـح  لهچ  فیرـش  باتک  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح 
، هیبش ینعی  لثِم ، زا  ناحبـس  يادـخ  .تسا و  یلاعت  قح  تیآ  لثم و  قح و  تافـص  ءامـسا و  رهاظم  تاـیآ و  نیرت  گرزب  تسا  نآ 

ُلَثَْملا َُهلَو  : » دومرف نآرق  هک  ناـنچمه  دوـمن  هیزنت  تمـالع ، تیآ و  ياـنعم  هب  لَـثَم  زا  دـیابن  ار  سدـقم  تاذ  یلو  تساّربـم ، هزنم و 
نآ تایلجت  تآرم  تایآ و  تانئاک ، تارذ  همه ي  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  رترب  لَثَم  ار  وا   (2)« ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا  ِیف  یَلْعَْألا 
زج دنتـسین ، هللا  ینعی  عماج ، ِمظعا  مسا  ِتیآ  کی  چـیه  یلو  دوخ ، يدوجو  ءاعِو  هزادـنا ي  هب  کی  ره  اهتنم  دنتـسه ، لیمج  لامج 

ِسدقم ماقم  عماج و  نوک  ترضح 

148 ص :

ص 64. هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  لماک  ناسنا  یلمآ ، هداز  نسح  - 1
هیآ ي 27. مور  هروس ي  - 2
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(1) .تسا هداد  رارق  شیوخ  تافص  ءامسا و  هنیآ ي  ار  وا  هدیرفآ و  عماج  تروص  هب  ار  لماک  ناسنا  دنوادخ  سپ  .يربک  تیخزرب 

تافـص ءامـسا و  نداد  ناشن  يارب  رگید ، ِزیچره  زا  لبق  لماک  ناسنا  دوجو  دـش ، هظحالم  ماما  ترـضح  مـالک  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
تدـحو هب  فصتم  هک  هدـحاو  تیوه  رد  اریز  دوش ، عـقاو  یهلا  مظعا  مسا  رهظم  دـناوت  یم  هک  تسوا  اـهنت  تسا و  يرورـض  یهلا 

تروص هب  ترثک  ماکحا  يدحا ، تیراهق  ساسا  رب  هکلب  تسا ، بلاغ  ترثک  ماکحا  رب  لماک  روط  هب  تدحو  ماکحا  تسا ، یقیقح 
رهاظ یلماک  رهظم  رد  وا  تاذ  هک  هدرک  هدارا  هدـحاو  ِتیوه  نآ  هک  یماگنه  نیاربانب ، .تسا  هرهاـق  تدـحو  رد  یناـف  وحم و  یلک 

ینطاب و قیاقد  همه ي  هک  نیا  هچ  دشاب ، لماش  ار  ناهن  راکشآ و  قیاقح  همه  هتشاد و  ار  یلظ  یلاجم  يرون و  رهاظم  مامت  هک  دوش 
تـسوا اهنت  اریز  .دنک  یم  ادـیپ  ققحت  لماک  ناسنا  ینعی  عماج ، نوک  مات و  رهظم  رد  اهنت  تقیقح  نیا  دـنک ، یهارمه  ار  وا  يرهاظ 
ِلادـتعا تیعمج و  زا  وا  هئـشن ي  نوـچ  دـنک ، عـمج  لاـعفا ، تافـص و  ءامـسا ، تیرهظم  هقلطم و  یتاذ  تیرهظم  نیب  دـناوت  یم  هک 

کی زا  یهلا  يامسا  ياه  تبـسن  یبوجو و  يدوجو و  قیاقح  نایم  دناوت  یم  هک  تسا  لماک  ناسنا  اهنت  تسا و  رادروخرب  هدرتسگ 
.دنک عمج  رگید ، يوس  زا  یقلخ  تافص  یناکما و  قیاقح  وس و 

ققحت یتسه  ماظن  هلسلس ي  رد  هک  تسا  يروما  همه ي  رب  طیحم  هدوب و  لیصفت  عمج و  هبترم ي  نیب  عماج  لماک  ناسنا  نیا ، ربانب 
رد ار  شیوخ  تاذ  هدومن و  یلجت  يرهظم  نینچ  رد  ناحبس  دنوادخ  يدحا  تیوه  سپ  .دراد 

149 ص :

ص 634. ثیدح 38 ، ثیدح ، لهچ  ینیمخ ، ماما  - 1
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حرطم یتسه  ماظن  رد  لماک  ناسنا  ترورض  هرابرد ي  هک  تسا  يدنلب  قیاقح  قیمع و  رارـسا  زا  هتکن  نیا  .تسا  هدرک  هدهاشم  نآ 
.تسا

یتسه ماظن  رد  لماک  ناسنا  هاگیاج 

يدنلب قیاقح  نآ  هرابرد ي  زین  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هدوب و  هجوت  دروم  الماک  یمالـسا  نافرع  رد  هک  مهم  لیاسم  زا  یکی 
رد لماک  ناسنا  دوجو  ترورـض  نایب  زا  دـعب  هک  تسا ، یتسه  ماظن  رد  لماک  ناسنا  هاگیاج  تسا ، دـنا  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا 

لماک عماج و  هخـسن ي  يدوجو ، ِیگدرتسگ  تیعماـج و  زا  يرادروخرب  ظاـحل  هب  لـماک  ناـسنا  اریز  .دوش  یم  ثحب  یتسه  ماـظن 
.دش دهاوخ  مدآ  ملاع و  تخانش  بجوم  وا  تخانش  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، یتسه  ماظن  مامت 

هب ار  وا  دناوتب  یسک  رگا  تسا و  یتسه  ماظن  رد  ملاوع  همه ي  زا  رصتخم  هخـسن ي  لماک  ناسنا  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  اردصالم 
همه ي تخانش  زا  دیامنن ، لصاح  يا  هرهب  وا  تخانش  تفرعم و  زا  رگا  تسا و  هتخانـش  ار  شنیرفآ  ِناهج  همه ي  دسانـشب ، یبوخ 

(1) .دوب دهاوخ  مورحم  یتسه  ملاوع 

هیشم لحم  وا  هللا و  ُهیشم  ماقم  وا  ماقم  الصا  و  تسا ، هللا  ُهیشم  ماقم  ياراد  لماک  ناسنا  دنیامرف : یم  هللا » هظفح  » هداز نسح  هللا  تیآ 
قداص وا  رب  همه  هدـمآ ، تیـشم  اب  هطبار  رد  هک  نآ  هباشم  تایآ  رگید  و  ُراَتْخَیَو » ءاَشَی  اَم  ُُقلْخَی   » همیرک ي هیآ ي  .دـشاب و  یم  هللا 

هدوب و یلاعت  قح  تافص  قیاقر  زا  رادروخرب  هک  تسا  هیلک  تیالو  بحاص  یهلا ، رایتخا  تیشم و  رهظم  نیا  و  تسا ،

150 ص :

ص 620. بیغلا ، حیتافم  نیهلأتملاردص ، - 1
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نایعا یهلا و  نیازخ  قیاقح و  همه ي  فرظ  لـماک  ناـسنا  دوجو  سپ  .تسا  یهلا  هیلاـمک ي  فاـصوا  عیمج  یلجت  روهظ و  لـحم 
تاـنئاک رد  یهلا  تیـشم  نذا و  اـب  دـناوت  یم  هک  تسا  ینیوکت  تیـالو  ياراد  ماـقم  نیا  مرجـال  .تسا  یتسه  راد  هیرون ي  قیاـقح 

هباثم هب  وا  لماک و  ناسنا  ياضعا  هلزنم ي  هب  یجراخ  تادوجوم  دیامن و  داجیا  دوخ  ندب  زا  جراخ  رد  ار  دوخ  هکلب  دنک ، فرـصت 
(1) .تسا تهج  نیا  زا  لماک  ياه  ناسنا  تداع  قراخ  هنوگره  تامارک و  تازجعم و  اذل  تساه ، نآ  ناج 

یم باسح  هب  وا  ندب  ناهج  لک  هدوب و  ناهج  ِناج  تسا ، هللا  هیـشم  لحم  هک  لماک  ناسنا  دش ، هظحالم  قوف  نایب  رد  هک  هنوگ  نآ 
یهلا نذا  اب  ار  یفرـصت  عون  ره  دناوت  یم  اذل  تسا ، ندب  رد  حور  هاگیاج  شقن و  ملاع ، رد  لماک  ناسنا  هاگیاج  شقن و  سپ  دـیآ ،

.دراد دوجو  انعم  لها  يدوهش  ینافرع -  دروآ  هر  رد  یناوارف  ياه  ثحب  هراب  نیا  رد  .دشاب  هتشاد  ملاع  رد 

یناحور و ياوق  هلیسو  هب  هدرک و  ریبدت  ار  دسج  حور  هک  روط  نآ  و  تسوا ، دسج  ملاع  ملاع و  حور  هلزنم ي  هب  لماک  ناسنا  نوچ 
رد دناوت  یم  هدرک و  ریبدت  ار  ملاع  زین  لماک  ناسنا  دشاب ، هتـشاد  نآ  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوت  یم  دراد ، رایتخا  رد  هک  ینامـسج 

ناهن رد  هتفهن  قیاقح  مامت  اریز  دنک ، فرصت  ملاع  رد  هدش -  هتـشاذگ  تناما  هب  وا  دوجو  رد  هک  یهلا -  يامـسا  هطـساو ي  هب  نآ 
هفیلخ ي هک  لماک  ناسنا  لد  هنیآ ي  رد  قح  نیارباـنب ، .بوجو  تقیقح  یعمج و  تیدـحا  تهج  نیب  تسا  یخزرب  لـماک ، ناـسنا 

ات دوش و  یم  ضیاف  ملاع  رب  وا  لد  هنیآ ي  زا  تایلجت  راونا  ِسکع  هدرک و  یلجت  تسوا ،

151 ص :

ص 220. هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  لماک  ناسنا  یلمآ ، هداز  نسح  - 1

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 165 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_151_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیا اب  ملاع  دـنک و  یم  دادمتـسا  هناحبـس  قح  یمیحر  ینامحر و  تمحر  قح و  یتاذ  تایلجت  زا  تسا ، یقاب  ملاع  رد  لماک  ناـسنا 
ناسنا مکح  هب  رگم  دـیآ ، یمن  نوریب  رهاظ  هب  نطاب  زا  یناعم  زا  ییانعم  چـیه  سپ  .دـنام  یم  ظوفحم  تاـیلجت  ِناـضیف  دادمتـسا و 

(1) .وا روتسد  هب  رگم  دیآ  یمن  نطاب  هب  رهاظ  زا  يزیچ  چیه  هک  نیا  هچ  لماک ،

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا ي  تاملک  رد  هک  تسا  یتقیقح  هدـش ، حرطم  افرع  نایب  رد  هک  یتسه  ملاع  رد  لماک  ناـسنا  هاـگیاج 
: دنا هدومرف  تسا  قیاقح  نیا  زا  يرایـسب  رگ  نایب  هک  ینارون  یمالک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .تسا  هدـش  هراشا  نادـب  زین ،

هتخاس دـعب ، هبترم ي  رد  قلخ ، و  میتسه ؛ نامراگدرورپ  هتخادرپ ي  هتخاس و  ناماما ، ام   (2)« اََنل ُِعئاَنَص  ُدَْعب  ُساَّنلا  اَنِّبَر َو  ُِعئاَنَص  اَّنِإَف  »
هب نآ  زا  افرع  هک  دـنک  یم  حرطم  لماک  ناسنا  هرابرد ي  ار  یتقیقح  نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارون  ناـیب  .دنتـسه  اـم  هتخادرپ ي  و 

: دیوگ یم  ترـضح  مالک  نیا  لیذ  رد  هغالبلا -  جهن  حراش  یلزتعم -  دیدحلا  یبا  نبا  .دـنا  هدرک  ریبعت  نآ  لاثما  هللا و  هیـشم  لحم 
هک نیا  یکی  دراد ، موهفم  ود  یناعم ، همه ي  قوف  نآ  يانعم  دراد و  يرترب  تاملک  همه ي  رب  تسا و  تمظع  اب  رایـسب  نخـس  نیا 
هب طوبرم  نآ  رگید  موهفم  میتـسه و  قلخ  قح و  نیب  هطـساو ي  اـم  درادـن و  دوجو  يا  هطـساو  دـنوادخ  اـم و  نیب  دـیامرف  یم  ماـما 

؛  تسا مالک  نیا  توکلم 

152 ص :

ص 220. هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  لماک  ناسنا  یلمآ ، هداز  نسح  - 1
همان 28. هغالبلا ، جهن  - 2
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.دنتسه اه  نآ  هدنب ي  همه  مدرم  ادخ و  ناگدنب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها   (1)« مهُدیبَع سانلا  َّنَا  هّللاُدیبَع َو  مُهَّنِا  : » ینعی

لماک ناسنا  رد  یهلا  تفالخ  روهظ 

رد هدـش و  ثحب  طوسبم  روط  هب  نافرع  رد  هک  یتسه  ماظن  رد  لماک  ناسنا  هاگیاج  هراـبرد ي  فیرظ  رایـسب  قیاـقح  زا  رگید  یکی 
ملاع تادوجوم  نایم  رد  .تسا  یهلا  تفالخ  ماقم  هدـش ، هجوت  نادـب  قیمع  روط  هب  زین  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یناـفرع  راـثآ 

تکرب رپ  زا  یکی  هلئـسم  نیا  .دبای  راب  یهلا  تفالخ  ماقم  هب  دـناوتب  هک  دـیآ  لیان  یتلزنم  هب  تسا  هتـسناوت  لماک  ناسنا  اهنت  یتسه ،
هلمج زا  دـنا ، هدرک  حرطم  یطوسبم  قیمع و  رایـسب  فراعم  هراب  نیا  رد  تفرعم  ناگرزب  هدوب و  ینافرع  ياـه  باـتک  ثحاـبم  نیرت 
یهلا يا  هنیآ  ار  مدآ  مرجـال  تسا ، یتـسه  ملاـع  عیمج  عماـج  هبترم ي  تفـالخ ، دـنیامرف : یم  هک  تسا  هداز  نسح  هللا  تیآ  نخس 
تسا بطق  وا  دراد ، دوجو  هوقلاب  نیریاس  يارب  لعفلاب و  لماک  ناسنا  يارب  هبترم  نیا  دشاب و  ءامـسا  عیمج  روهظ  لباق  ات  هدینادرگ ،

نآ تسین و  صخـش  کی  زا  شیب  نامز  رـصع و  ره  رد  بطق  ...دـنراد و  هّیرود  تکرح  وا  لوح  رب  دـننز و  یم  رود  وا  درگ  همه  و 
(2) .دشاب یم  ءادفلا » هل  یحور  » رظَتنم ِدوعوم  يدهم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  نامز ، نیا  رد  ماقم 

ینارون تاملک  رد  دـنک ، یم  افیا  شنیرفآ  ماظن  رد  ار  بطق  شقن  یهلا  هفیلخ ي  تفرعم ، لها  نایب  رد  هک  نیا  دوش  یم  يروآ  داـی 
زین مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

153 ص :

ص 459. ج 3 ، همان 28 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
هتکن 26. هتکن ، کی  رازه و  یلمآ ، هداز  نسح  - 2
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« اَُهلاَِفث َبَرَطْضا  اَهُراَدَم َو  َراَحَتْسا  ُُهْتقَراَف  اَذِإَف  ِیناَکَِمب  اَنَأ  َّیَلَع َو  ُروُدَت  یَحَّرلا  ُبُْطق  اَنَأ  اَمَّنِإ  َو  : »ِ دندومرف هک  اج  نآ  تسا ، رگ  هولج 
مریگب هلـصاف  نآ  زا  رگا  هک  مراد  رارق  یهاگیاج  رد  دـنز و  یم  رود  نم  روحم  هب  هک  متـسه  ییایـسآ  بطق  نم  دـیدرت ، نودـب   (1)

.دوش یم  بارطضا  راتفرگ  نآ  نیریز  گنس  هدیدرگ و  شزرل  راچد  نآ  رادم 

لماک ناسنا  یملع  هطاحا ي  تّیعم و 

زین ینیمخ  ماما  يرکف  دروآ  هر  رد  تسا و  یسررب  لباق  یتسه  ماظن  رد  لماک  ناسنا  شقن  هاگیاج و  هرابرد ي  هک  يرگید  عوضوم 
، دراد ّتیعم  مدآ ، ملاع و  اب  یهلا ، تیالو  تفالخ و  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  لـماک  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هدـش  نآ  هب  یقیمع  هجوت 

مئاد مئاق و  لماک  ناسنا  ِیمّویق  ّتیعم  اب  یتسه  ناهج  سپ  .تسا  تیالو  راـثآ  صاوخ و  زا  َملاـع ، قیاـقح  هب  یمّویق  هطاـحا ي  اریز 
اب یمّویق  ّتیعم  یتاذ ، تدـحو  ِصاوـخ  زا  یکی  هک  ناـیب  نیدـب  تسا ، هناحبـس  قـح  ِیموـّیق  ّتیعم  رهظم  لـماک  ناـسنا  اریز  تسا ،

.تسین ناهنپ  وا  هاگدید  زا  يزیچ  چیه  ءایـشا ، همه ي  رب  يو  یمّویق  هطاحا ي  وا و  دزن  رد  زیچ  همه  روضح  باب  زا  تسا و  تارثک 
ءایـشا هیلک ي  لیلد ، نیمه  هب  .دـنیوا  ملع  تاـجرد  يدوجو ، دـهاشم  بتارم و  ماـمت  هکلب  دریگ ، یم  قلعت  یتسه  هب  وا  ملع  اـهنت  هن 

(2) .دنتسه وا  تردق  هدارا و  رصب و  عمس و  بتارم 

، تسا هناحبس  قح  تافص  ءامسا و  همه ي  رهظم  هک  نیا  زا  زین  لماک  ناسنا 

154 ص :

.یتشد دمحم  قیقحت  ، سرهفم مجعم  هخسن  هبطخ 119 ، هغالبلا ، جهن  - 1
ص 69. هکرت ، نبا  دعاوقلا  دیهمت  همدقم ي  یلمآ ، يداوج  - 2
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یم هراب  نیا  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ور ، نیا  زا  .دشاب  سک  همه  زیچ و  همه  اب  لاعتم  يادخ  یمّویق  تیعم  رهظم  دناوت  یم 
الوم ترضح  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ًارِهاَظ » هللا  لوُسَر  َعَم  ًاَنِطَاب َو  ِءاَِیْبنالَا  َعَم  ُْتنُک  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  دنیوگ :

هقلطم ي تفالخ  نطاب  هیلک ، هقلطم ي  تیالو  تفالخ و  نطاـب  تیـالو ، تسا و  هیلک  هقلطم ي  تیـالو  بحاـص  مالـسلا  هیلع  یلع 
لامعا دـهاش  هدوب و  هارمه  دارفا  همه ي  اب  نطاـب  رد  هیلک ، تیـالو  ماـقم  زا  يرادروخرب  ظاـحل  هب  ترـضح  ور ، نیا  زا  .تسا  هیلک 
تیاور هک  نیا  اما  .دـشاب  یم  هناحبـس  قح  یمویق  تیعم  زا  يا  هولج  وا  یمّویق  تیعم  دراد و  تیعم  زیچ  همه  اب  هکلب  تسا ، ناـگمه 

(1) .تسا رت  شیب  ءایبنا  رد  تیالو  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هداد ، صاصتخا  ءایبنا  هب  ار  ّتیعم 

وا یبـتک  دوجو  لـماک و  ناـسنا  بوتکم ، تروص  ار  نآرق  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  میرک  نآرق  لـماک و  ناـسنا  یگنهاـمه 
.تسناد

بیغ ملاع  رب  شتلالد  دـشاب ، رت  مامت  وا  تاذ  هنیآ ي  رد  قح  یلجت  هک  يزیچ  ره  دـنیامرف : یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
الویه ترودـک  زا  هّزنم و  هداـم  تملظ  زا  هی  دبهفـسا  سوفن  هدرجم و  ِلوـقع    ِ ملاـع هک  اـج  نآ  زا  نیا ، رباـنب  .دوـب  دـهاوخ  رت  شیب 
تفص کی  هنیآ ي  اه  نآ  زا  کیره  نوچ  یلو  دنتسه ، هیهلا  تاّمات  تاملک  ور  نیا  زا  تسا  صلاخ  تیهام  ِنّیعت  رابغ  زا  سدقم و 

هدجـس هب  دنعوکر و  رد  هراومه  نویناحور  ناگتـشرف و  زا  یـضعب  دومرف : هک  نانچ  تسا ، صقان  هملک ي  تسا ، یهلا  مسا  کی  ای 
اج نآ  زا  لماک  ناسنا  یلو  دنور ، یمن  عوکر  هب  دنا و  هدجس  رد  هشیمه  نانآ  زا  یخرب  دنور و  یمن 

155 ص :

ص 196. هیالولا ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم  - 1
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نامه وا  هکلب  تسا ، هیهلا  تاملک  نیرت  مامت  ور  نیا  زا  تسا ، هیهلا  تافـص  ءامـسا و  همه ي  يامن  ماـمت  هنیآ ي  عماـج و  نوک  هک 
(1) .تسا نآ  رد  یهلا  ياه  باتک  همه ي  هک  تسا  یهلا  باتک 

قح تروص  رب  هک  تسوا  تسا و  میظع  أبن  وا و  ياربک  تیآ  یهلا و  يالعا  لَثَم  لماک  ناسنا  دنیامرف : یم  رگید  ياج  رد  نینچ  مه 
اب لماک  ناسنا  اریز  تسا ، هتخانش  ار  ناحبس  يادخ  تقیقح  رد  دسانشب ، ار  وا  سک  ره  .تسا  دنوادخ  تفرعم  دیلک  هدش و  هدیرفآ 

(2) .تسا یهلا  تایآ  زا  یتیآ  دوخ  يدوجو  ياه  هولج  فاصوا و  زا  کی  ره 

مهیلع تیب  لها  تلزنم  ماقم و  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  .تسا  یهلا  تیالو  رهظم  وا  هک  تسا  نآ  لماک  ناسنا  تاماقم  زا  یکی 
.دـنرادروخرب و یهلا  تیـالو  قح  زا  هک  تسا  نآ  تیب  لـها  صیاـصخ  زا   (3)« ِهَیَالِْولا ِّقَح  ُِصئاَـصَخ  ْمَُهل  َو  : » تسا هدومرف  مالـسلا 

تـسین زیاج  تیالو  عاطقنا  سپ  دهاوخ ، یم  رهظم  هشیمه  تسا و  ادخ  ءامـسا  زا  ّیلو » : » تسا هتفگ  نآ  هرابرد ي  يراوزبس  میکح 
(4) .دنتسه ملاع  رد  هشیمه  ادخ  يایلوا  و 

: تسا مزال  بلطم  ود  هب  هراشا  یگژیو  نیا  نییبت  يارب 

تسا یهلا  يامسا  زا  ّیلو  فلا )

156 ص :

ص 137. ینیمخ ، ماما  رحس ، ياعد  حرش  - 1
ص 125. نامه ، - 2

.یتشد دمحم  قیقحت  سرهفملا ، مجعملا  هخسن ي  هبطخ ي 2 ، هغالبلا ، جهن  - 3
ص 182. يونثم ، حرش  يراوزبس ، يداه  الم  - 4
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ِّیلَو وا  اهنت  دنارتسگ و  یم  ار  شتمحر  هک  ییادخ  تسوا   (1)« ُدیمَْحلا ُِّیلَْولا  َوُه  ُهَتَمْحَر َو  ُرُْشنَی  َو  : » دومرف دیجم  نآرق  رد  هک  نانچ 
ّمتا و رهظم  .دبلط  یم  رهظم  زین  ّیلو »  » فیرـش مسا  دنبلط ، یم  رهظم  دنا و  مئاد  یقاب و  یهلا  يامـسا  هک  روط  نامه  .تسا  یندوتس 
ّیبن و و  تسا -  دـنوادخ  مسا  ّیلو »  » هک نیا  ظاحل  هب  تسا و  یلک  تیالو  بحاص  هک  تسا  لماک  ناـسنا  فیرـش  مسا  نیا  لـمکا 
هک نیا  ظاحل  هب  رگید ، ترابع  هب  .دوش  یم  عطقنم  توبن  تلاسر و  اما  تسا ، ریذـپان  عاطقنا  تیـالو  دنتـسین -  هللا  ءامـسا  زا  لوسر 

یلاخ لماک  ناسنا  دوجو  زا  یناسنا  هعماـج  هاـگ  چـیه  ور ، نیا  زا  .تسا  بجاو  زین  ّیلو  مسا  رهظم  تسا ، تاذـلاب  بجاو  مسا  ّیلو 
ناسنا دوجو  نوچ  دنرادن و  یعیرـشت  توبن و  تلاسر ، هک  ّیلو  ای  یـصو و  ای  یبن  هاوخ  دشاب ، لوسر  لماک  ناسنا  نآ  هاوخ  تسین ،

ملاع رد  یهلا  تّجح  رگا   (2) «. اَِهلْهَِأب ُضْرَْألا  ِتَخاََسل  هجحلا  الول  : » دـندومرف مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  تسا ، بجاو  لماک 
.دوش یم  ناریو  شلها  رب  نیمز  دشابن  دوجوم 

تماما توبن و  رد  تیالو  یلجت  ب )

یتاذ نوئـش  زا  یهلا و  تافـص  زا  تیـالو  هک  تسا  نآ  تـفرعم  لـها  هاگدـید  زا  تیـالو  يداـقتعا  یملع و  ثحاـبم  زا  رگید  یکی 
تاهج همه ي  زا  ار  یتسه  روما  همه ي  هتشاد و  تیمومع  هک  تسا  یتافـص  زا  هکلب  دراد ، روهظ  ياضتقا  اهنت  هن  هک  تسا  دنوادخ 

یگدرتسگ نینچ  هک  يا  هتباث  نیع  اهنت  تسا  یهیدب  .دریگ  یم  رب  رد  ار  ناکما  ِملاع  مامت  تسا و  هداد  رارق  ششوپ  تحت 

157 ص :

هیآ ي 28. يروش ، هروس ي  - 1
ص 340. مکحلا ، صوصف  حرش  یف  ممهلادمم  یلمآ ، هداز  نسح  - 2
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رهاظ تروص و  يدمحم  تقیقح  هک  ییاج  نآ  زا  تسا و  يدـمحم  تقیقح  نطاب  تیالو ، .تسا  يدـمحم  تباث  نیع  تسا  اراد  ار 
سپ دـننک ، یم  ادـیپ  زیامت  رگیدـکی  زا  یلقع  لـیلحت  رد  دنتـسه و  مه  نیع  دوجو ، رظن  زا  نطاـب  رهاـظ و  تسا و  تیهلا  تیـالو و 

.تسا هدرک  روهظ  عماج ، ِتعیرـش  اب  ِهارمه  توبن  تالامک  فاصوا و  اب  هک  یهلا  هقلطم  تیالو  زا  تسا  تراـبع  يدـمحم  تقیقح 
تیالو و فصو  اب  يدـمحم  یهلا  هقلطم ي  ِتیـالو  نیمه  سپـس  دوش و  یم  روتـسم  توبن  شـشوپ  رد  ادـتبا  رد  تیـالو  نیارباـنب ،
اب ددعتم  رهاظم  رد   (1)« ٍنْأَش یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک   » ساـسا رب  سپـس  .دوش  یم  هللا  لوسر  هفیلخ ي  هللا و  هفیلخ  هدـش و  رهاـظ  یتسرپرس 
هک يا  هنوگ  هب  دننک ، یم  روهظ  یـصاخ  نامز  رد  مادـکره  یهلا  يافلخ  جـجح و  ور ، نیا  زا  .ددرگ  یم  رادـیدپ  یـصاخ  فاصوا 

هقلطم ي تیالو  فاصوا  نامه  هک  تسا  یفاصوا  روهظ  رد  طقف  اه  نآ  توافت  دـنا و  تقیقح  کی  رون و  کی  نأش  اه  نآ  همه ي 
نآ يافلخ  ایـصوا و  هتباث  نایعا  نامه  يدـمحم  تباث  نیع  سپ  .تسین  شیب  یکی  یهلا  ملع  رد  ناش  تباث  نیع  یتح  دنتـسه ، یهلا 
نیا تقیقح  نایب ، نیا  اب  .تسا  یتاذ  فاصوا  روهظ  رد  اهنت  اه  نآ  توافت  دنـشاب ، یکی  تباث  نیع  تیـالو و  یتقو  تسا ، ترـضح 

(2)« ٌدَّمَُحم اَـنّلُک  ٌدَّمَُحم  اـَنُرِخآ  ٌدَّمَُحم َو  اَنُطَـسْوَأ  ٌدَّمَُحم َو  اَُـنلَّوَأ  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ینارون  ثیدـح 
ام همه ي  دومرف : هک  نیا  هب  هجوت  اب  اصوصخ  تسین ، یمـسا  تدـحو  نایب  اهنت  نخـس  نیا  زا  ترـضح  دارم  .دـش  دـهاوخ  راکـشآ 

.میتسه دمحم 
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توبن و ِدـعب  ود  ره  رد  تیمتاخ  هلئـسم ي  حرط  اب  يراوزبس  هموظنم ي  حرـش  رب  دوخ  هیـشاح ي  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما 
دودـحم و ِتفـص  قیرط  زا  هک  نآ  دراد و  هیمتخ  توبن  تسا ، هدیـسر  توبن  هب  تافـص  ءامـسا و  مامت  هب  هک  نآ  دـنا : هتفگ  تیالو 
؛ دنک یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  هدیسر ، وا  هک  یتفص  نامه  قیرط  زا  دنک و  یم  ادیپ  دودحم  توبن  تسا ، هدیسر  توبن  هب  یـصاخ 
یسوم و ترـضح  و  دومن ، یم  توعد  فیوخت  راذنا و  هار  زا  ار  مدرم  دوب و  هدیـسر  توبن  هب  فوخ  هار  زا  هک  ییحی  ترـضح  لثم 

هدیسر توبن  هب  ءامسا  فاصوا و  مامت  زا  هک  تبترم  یمتخ  دوجو  ات  مالـسلا ، هیلع  ییحی  ترـضح  زا  رت  عماج  یمـسا  هار  زا  یـسیع 
اریز دشاب ، یم  وا  تیعماج  هزادنا ي  هب  مه  نآ  تباین  تماما و  دشاب ، هزادنا  ره  هب  یتوبن  ره  تیعماج  .دومن  ادـیپ  هیمتخ  توبن  دوب ،

تیالو دوب ، تبترم  یمتخ  ترـضح  یـصو  هک  ریما  ترـضح  تیالو  اذل  دـنا ، هدیـسر  عبت  هب  هکلب  دـنا ، هدیـسرن  هلاصالاب  ایبنا  باون 
رگید تیعماج  اب  دندوب  هدیـسر  فلـس  يایبنا  هک  یتافـص  هب  ناشیا  تشاد و  عماج  توبن  لوسر  ترـضح  نوچ  و  دشاب ، یم  هیمتخ 

، هدوب فلـس  تاوبن  مامت  عماج  ناشیا  توبن  رگا  سپ  .دـشاب  یم  عماـج  هدوب ، ناـشیا  توبن  نطاـب  هک  مه  یتیـالو  اذـل  دوب ، هدیـسر 
(1) «. ارهج متاخ  عم  ًارس و  ءایبنالا  عیمج  عم  تنک  : » دومرف ریما  ترضح  اذل  دوب ، دهاوخ  تاوبن  عیمج  عماج  مه  ناشیا  توبن  تیالو 

159 ص :

ص 291. هموظنم ، رب  ماما  هیشاح  تنیرپ  - 1

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 173 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
http://www.ghaemiyeh.com


هعبرا رافسا 

.تسا لماک  ناسنا  ياهرفس  هب  طوبرم  لئاسم  تفرعم  لها  تاملک  رد  بلاطم  نیرت  یلاع 

نیا ندومیپ  یگنوگچ  كولس و  تیفیک  .دوش  نییبت  نآ  یلمع  هار  كولس و  تیفیک  دیاب  هناگراهچ  ياهرفس  یملع  حیرشت  زا  سپ 
زا رفاسم  هک  هدرک  نایب  نیریاسلا  لزانم  رد  ابیز  مظنم و  تروص  هب  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  هک  تسا  نامه  طوسبم  روط  هب  اـهرفس 

يوک لاصو  هب  روبعلا  بعـص  ياه  لتُک  زا  رذـگ  ناوارف و  لزاـنم  ندومیپ  اـب  هدرک و  زاـغآ  ار  شیوخ  رفـس  يرادـیب ، هظقی و  لزنم 
.دبای یم  راب  دیحوت 

زا دنیامرف : یم  دوخ  ینافرع  برـشم  ساسا  رب  هعبرا  رافـسا  نایب  زا  دعب  هیادـهلا  حابـصم  هلاسر ي  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
شا یلعف  روهظ  اب  قح  لامج  تی  ؤر  یناکما و  باـجح  عفر  هب  تسا  دـیقم  تسا ، قح  يوس  هب  قلخ  زا  رفـس  هک  لوا  رفـس  نم  رظن 

تسا يروط  دسر ، یم  قلطم  قح  هب  هدش و  زاغآ  دیقم  ِقح  زا  هک  زین  مود  رفس  .تسا  ناوکا  بتارم  رد  تاذ  روهظ  تقیقح ، رد  هک 
، ّمات ِتدـحو  روهظ  اب  .ددرگ  یم  کلهتـسم  وا  رد  یناکما  تانیعت  همه ي  هدـش و  دوباـن  کـلاس  دزن  رد  يدوجو  تاـیوه  ماـمت  هک 
تافص و تاذ و  زا  دید و  دهاوخن  ار  ءایشا  زگره  لاح  نیا  رد  دنک ، یم  یلجت  شتینادحو  ماقم  اب  وا  يارب  قح  هدش و  اپ  رب  شتمایق 
؛  تسا قح  هب  قلخ  يوس  هب  قح  زا  هک  دنک  یم  زاغآ  ار  موس  رفـس  دش ، وا  لماش  یهلا  تیانع  قیفوت و  رگا  .دوش  یم  یناف  وا  لاعفا 

هتباث نایعا  تارضح  هب  یعمج  تیدحا  ترضح  زا  ینعی 
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.دوش یم  فشک  وا  يارب  اه  نآ  تالامک  ایشا و  قیاقح  ماگنه  نیا  رد  هک  دنک  یم  رفس 

؛ قح هب  یجراخ ، نایعا  يوس  هب  هتباث  نایعا  زا  ینعی  تسا ؛ قح  هک  تسا  یقلخ  زا  رفس  هک  دنک  یم  عورـش  ار  مراهچ  رفـس  هرخألاب 
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  دیامن ، یم  هدهاشم  زیچ  همه  رد  ار  قح  لامج  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  ریس  هک  یناقح  دوجو  ینعی 

ار ادخ  هک  نآ  رگم  ما  هدیدن  ار  تادوجوم  زا  يزیچ  زگره  نم   (1)« ُهَعَم هَدَْعب َو  هَْلبَق َو  هّللا  ُْتیَأَر  ِّالا َو  ًاْئیَش  ُْتیَأَر  اَم  : » تسا هدومرف 
.ما هدید  وا  اب  وا و  زا  دعب  وا و  زا  لبق 

ءامـسا و دنوادخ و  زا  دنک و  یم  وگزاب  مدرم  تیاده  يارب  ار  یعرـش  ماکحا  هدش و  تعیرـش  بحاص  لماک  ِناسنا  هلحرم ، نیا  رد 
.دهد یم  ربخ  مدرم  هب  فراعم  ریاس  وا و  تافص 

متاخ هیلک ي  ِتقیقح  رد  تسا ، هدوب  دجاو  ترـضح  نآ  هک  ار  یتاماقم  عیمج  هدش و  لصاح  ایبنا  متاخ  يارب  هک  رافـسا  نیا  عیمج 
هیلک ي تقیقح  هک  نیا  هب  رظن  .تسا  دوجوم  مالسلا  مهیلع  شنیرهاط  دالوا  بلاط و  یبا  نبا  یلع  ینعی  يدمحم ، هقلطم ي  تیالو 

عیرـشت يارب  یلاجم  تسا ، رهاظم  عیمج  هب  طیحم  بتارم و  عیمج  ياراد  عمجلا ، عمج  ماـقم  هقح و  ِتیـالو  تقیقح  راـبتعا  هب  هیوبن 
تثارو تیعبت و  وحن  هب  وا  موصعم  يافلخ  يارب  زا  تلاصا و  وحن  هب  يدـمحم  تقیقح  يارب  ماقم  نیا  .تسا  هتـشاذگن  یقاب  يدـحا 

رگا هک  انعم  نیا  هب  تسا ، يرابتعا  اه  نآ  ددـعت  تسا و  یکی  تیالو  ِنطاب  بسح  هب  هللا  لوسر  همئا و  تیناـحور  اریز  تسا ، تباـث 
ای بلاط  یبا  نبا  یلع  ربمایپ ، زا  لبق 
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عیمج رب  طیحم  ِتیالو  تلاسر و  بحاص  تشادن ، ینامز  رخأت  درک و  یم  ادیپ  روهظ  نیرهاط  همئا ي  زا  نییدـمحم  يایلوا  زا  یکی 
نم  (1)« ًاَرْهَج دمحم  عم  ًاّرِس و  ءایبنَْالا  َعَم  ُْتنُک  : » هک تسا  هدش  دراو  بلاط  یبا  نب  یلع  رادم  تیالو  ترضح  زا  اذل  دندوب ، قیاقح 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  زین  انالوم  .ما  هدوب  هارمه  رهاظ  رد  مالسا  ربمایپ  اب  نطاب و  رد  ءایبنا  همه ي  اب 

دوب یلع  دوب ، ناهج  دنویپ  تروص  ات 

دوب یلع  دوب  نامز  دوب و  نیمز  شقن  ات 

دوب یلع  دوب  یصو  دوب و  یلو  هک  یهاش 

دوب یلع  دوج  مرک و  اخس و  ناطلس 

بویا مه  سیردا و  مه  ثیش و  مه  مدآ و  مه 

دوب یلع  دوه  مه  فسوی و  مه  سنوی و  مه 

سایلا مه  رضخ و  مه  یسیع و  مه  یسوم و  مه 

دوب یلع  دواد  ربمغیپ و  حلاص  مه 

تفگ نخس  دهم  رد  دمآ و  نخس  هب  یسیع 

دوب یلع  دوب  وا  رد  هک  تحاصف  قطن و  نآ 

دش یلعز  مدآ  دش  هک  کیالم  دوجسم 

دوب یلع  دوجسم  ُدب و  دمحم  هبعک  رد 

ینادب هک  ات  ونشب  یمحل  کمحل  زا 

دوب یلع  دوب  یبن  شقن  وا  هک  رای  ناک 

جارعم بش  ردنا  هک  زارفارس  هاش  نآ 

دوب یلع  دوب  یکی  راتخم  دمحا  اب 

دندیدن هک  یناسک  دندوبن  دومحم 

دوب یلع  دومحم  دمحا و  نید  هر  ردناک 
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همه رد  ادخ  هک  نآرق ، ینعم  نآ 

نآرق

دوب یلع  دوتسب  تمصع و  تفص  شدرک 

تسا نیا  هن  رفک  نخس  دشابن  رفک  نیا 

دوب یلع  دوب  ات  دشاب  یلع  تسه  ات 

ناهنپ ادیپز و ز  هلمج  ناهج  ود  ّرس 

دوب یلع  دومنب  هک  زیربت  قحلا  سمش 
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زاغآ رد  وا  دننز و  یم  رود  وا  روحم  رب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  دوجو  ِكالفا  هک  تسا  یبطق  لماک ، ناسنا  دـیوگ : یم  یلیج  میرکلادـبع 
مساـقلاوبا و شا  هینک  دـمحم ، وا  یلـصا  مسا  هک  دوـش  یم  رهاـظ  یفلتخم  ياـه  هرهچ  رد  نکل  تـسین ، شیب  یکی  یتـسه  ماـجنا  و 

(1) .تسا نیدلا  سمش  شبقل  هللادبع و  شفصو 

زا دعب  هک  دـشاب  لماک  ناسنا  هاگ  هولج  دـناوت  یم  موصعم  ناسنا  اهنت  ددـعتم ، ياه  هرهچ  رد  لماک  ناسنا  تقیقح  یلجت  هرابرد ي 
تاوذ نآ  اب  هسیاقم  لباق  یـسک  زگره  دـنا و  هتفای  راب  ماقم  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  اـهنت  متاـخ  لوسر 

ِهِذَه ْنِم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلِآب  ُساَُقی  َال  : » دومرف هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  تسین ، هسدقم 
ِهِْملِع َو ُهَْبیَع  ِهِْرمَأ َو  ُأََجل  ِهِّرِـس َو  ُعِضْوَم  ْمُه  ِنیِقَْیلا َو  ُداَمِع  ِنیِّدلا َو  ُساَسَأ  ْمُه  ًاَدبَأ  ِْهیَلَع  ْمُُهتَمِْعن  ْتَرَج  ْنَم  ْمِِهب  يَّوَُسی  َال  ٌدَـحَأ َو  ِهَّمُْألا 

اریز .تسین  سایق  لباق  یسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هب  تما  نیا  زا   (2)« ِِهنیِد ُلاَبِج  ِِهُبتُک َو  ُفوُهُک  ِهِمْکُح َو  ُلـِئْوَم 
نانآ اب  هتفای ، تیاده  هدرب و  هرهب  اه  نآ  هرفـس ي  زا  هک  مه  یـسک  و  دـنا -  تما  رب  يونعم  ضیف  هطـساو  تمعن و  ّیلو  تیب -  لها 

عجرم یهلا ، ملع  هنیجنگ ي  قح ، ماکحا  هاگهانپ  یهلا ، رارـسا  عضوم  هدوب و  نیقی  نوتـس  نید و  ساـسا  اـه  نآ  .دوب  دـهاوخن  ربارب 
.دنتسه دنوادخ  نید  هاگ  هیکت  اه و  باتک  نزخم  مکح ،

ضیف زا  همه  هدیـسر ، اه  نآ  هب  تقیقح  زا  ییاه  هولج  ای  هدش  نانآ  بیـصن  یفراعم  تقیرط ، لها  ناگرزب  زا  یناسک  رگا  نیا ، ربانب 
یسدق راونا  دوجو 
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: دیوگب هک  تسا  هدرک  هولج  نینچ  يزاریش  ظفاح  زغن  مالک  رد  تقیقح  نیا  تسا و  هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

دوبن هن  رو  نخس  تخومآ  لگ  ضیف  زا  لبلب 

نیا

شراقنم رد  هیبعت  لزغ  لوق و  همه 

ِنَع ُْمتْرَْجفَأ  اَِنب  ِءاَْیلَْعلا َو  َهَوْرُذ  ُْمتْمَّنَـسَت  ِءاَْـملَّظلا َو  ِیف  ُْمْتیَدَـتْها  اَِـنب  : » دـندومرف هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـفراع  ماـما  ناـنمؤمریما و 
هب بش  ياه  یکیرات  زا  دیدرک و  ادیپ  هار  تقیقح  يادنلب  هب  دیتفای و  تاجن  اه  تملظ  زا  تیب  لها  ام  هلیـسو ي  هب  امـش   (1)« ِراَرِّسلا

.دیتفای ییاهر  ام  هطساو ي 

نطاب تقیقح و  نامه  ءایلوا  متاخ  تقیقح  دراد و  دوجو  لـماک  ماـت و  تبـسن  توبن  متاـخ  تیـالو و  متاـخ  ناـیم  هک  ییاـج  نآ  زا 
نایملاع همه ي  يارب  تمحر  نمحرلا و  مسا  رهظم  ایبنا  متاخ  دـننامه  ءایلوا  متاخ  هیبا » ُّرـس  ُدـَلَولا   » باب زا  سپ  تسا ، متاـخ  توبن 

(2) .تسا

، هرهطم نانز  زا  هکلب  دشاب ، نادرم  زا  تسین  مزال  لماک  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوش ، هراشا  نآ  هب  ینایاپ  شخب  رد  دیاب  هک  یقیاقح  زا 
میرم ترضح  میرک  نآرق  رد  ور ، نیا  زا  .دشاب  لماک  ناسنا  قادصم  دناوت  یم  زین  اه  نآ  لاثما  ارذع و  میرم  ارهز و  همطاف ي  دننام 

مـیرم و »(3) و  َنیَِملاَْعلِّل ًهَیآ  اَـهَْنباَو  اَـهاَْنلَعَجَو  : » دومرف هدرک و  حرطم  ناـیملاع  تیآ  ناونع  هب  هللا  حور  یـسیع  شدـنزرف  دـننامه  ار 
مالـسا ربمایپ  زا  رتاوت  تروص  هب  تسا : هتفگ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .مداد  رارق  نایملاع  يارب  ییاه  هیآ  ار  شدنزرف 

هک هدش  لقن 

164 ص :

هبطخ ي 4. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 313. زار ، نشلگ  حرش  یف  زاجعالا  حیتافم  یجیهال ، ضایف  دمحم  - 2

هیآ ي 91. ایبنا ، هروس ي  - 3
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ماقم هک  تسا  نآ  دنوش  لیان  لماک  ناسنا  ماقم  هب  دنناوت  یم  نادرم  دننام  نانز  هک  نیا  ّرـس   (1)« نیملاعلا ءاسن  هدیس  همطاف  : » دومرف
ءاَمْسَألا َمَدآ  َمَّلَعَو  : » دومرف ناحبس  يادخ  هک  تسا  ءامـسا  میلعت  ندوب ، هللا  هفیلخ  ّرـس  هدوب و  تیناسنا  ماقم  هب  طوبرم  یهلا  تفالخ 

هک نآ  سپ  .درادن  نز  درم و  حور ، تسا و  حور  دوش  یم  ِملاع  هک  نآ  اریز  ندب  هن  تسا ، یمدآ  ناج  ملعت  میلعت و  روحم  و  اَهَّلُک »
هفیلخ هک  نآ  مالک  هرمث ي  تسا ، ناسنا  ناج  تساه  هتـشرف  مولعم  هک  نآ  هجیتن  رد  تسا ، یمدآ  ناج  تسا  یهلا  ءامـسا  هب  ملاـع 

نز هن  تسا و  طرش  ندوبدرم  هن  لماک  ناسنا  ماقم  هب  ندیـسر  رد  سپ  تسین ، حرطم  وا  رد  نز  درم و  هک  تسا  یمدآ  ناج  یهلا  ي 
.عنام ندوب 

؛» لقعلا هللا  َقَلَخ  اَم  ُلوا  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  لک  ِلقع  َملاـع ، باـتک  زا  هیآ  نیتسخن  تفرعم ، لـها  ياـنبم  رب 
تـسا لک  ِسفن  یتسه  باتک  زا  مود  هیآ ي  .تسا  یهلا  ملع  ماکحا  لماح  تیدـحا و  رهظم  لک ، ِلقع  تسا و  لقع  قولخم  نیلوا 

ملع رهظم  هک  لک  سفن  رد  .تسا  یهلا  ملع  یلیـصفت  ماکحا  لماح  تیدـحاو و  رهظم  دراد و  رارق  لـک  لـقع  زا  دـعب  هبترم  رد  هک 
شناد تایح و  راونا  عبنم  وا  هدش و  رونم  وا  رون  اب  ملاع  هک  تسا  یغارچ  دننام  لک  ِسفن  دنا و  هدـش  رهاظ  ءایـشا  همه ي  تسا  قح 

(2) .دریگ یم  هرهب  وا  رون  زا  دراد ، هک  يدادعتسا  هزادنا ي  هب  يدوجوم  ره  دبات و  یم  ملاع  بتارم  رب  هک  تسا 

165 ص :

ص 571. هبطخ ي 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
ص 162. زار ، نشلگ  حرش  یف  زاجعالا  حیتافم  یجیهال ، ضایف  دمحم  - 2

یهلا برق  يانخارف  ات  ندب  يانگنت  زا  www.Ghaemiyeh.comناسنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 198زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_165_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14823/AKS BARNAMEH/#content_note_165_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا (1) .دریذپ یم  ار  اه  نآ  لک  سفن  ِحول  دوش و  یم  هضافا  یلعا » ملق   » هب لک  ِلقع  زا  یهاگ  ینافرع  راثآ  رد 

نانز زا  رگا  لک و  لقع  تروص  رهظم و  دشاب ، نادرم  سنج  زا  رگا  لماک  ناسنا  دنا : هتفگ  كولس  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  ور ، نیا 
هیلع بلاط  یبا  نبا  یلع  ناـنمؤمریما ، یلعا  ِیلاـع  ّیلع  اـیبنا  ّرـس  ایـصوا و  دیـس  نیارباـنب ، .تسا  لـک  سفن  تروص  رهظم و  دـشاب ،

نآ رهظم  هیلک و  سفن  تروص  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  ملاع  نانز  هدیس ي  هدوب و  نآ  متا  رهظم  لک و  ِلقع  تروص  رد  مالسلا 
همطاَف َفَرَع  نَمَف  هّللا »  » ردقلا و  همطاف ، هلیللا  : » دندومرف ردـقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا  : » هیآ ي حرـش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا 

هک روط  نآ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  سکره  تسا ، هللا  ردق ، مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ردق  بش   (2)« رْدَْقلا َهَْلَیل  َكَرْدَا  ْدَقَف  اَِهتَفِْرعَم  ّقَح 
.درک دهاوخ  كرد  ار  ردق  بش  ًامتح  دسانشب  تسا  هتسیاش 

هب دوعـص  سوق  رد  دوش و  یم  یلایل  لـیل و  هب  ریبعت  لوزن ، سوق  رد  يدوجو  ِیّبُح  ریـس  لزاـنم  زا  هک  تسا  نینچ  تقیقح  نیا  ناـیب 
مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  تسا و  هللا  موی  مایا ، نآ  زا  یـضعب  هک  نیا  هچ  تسا ، ردـقلا  هلیل  اه  بش  نیا  زا  یـضعب  و  ماـیا ، موی و 

شدوخ هکلب  تسا ، نآرق  قیاقح  فرظ  اهنت  هن  يدـمحم  رـصع  رد  لماک  ناسنا  .تسه  زین  هللا  موی  تسا ، ردـقلا  هلیل  هک  روط  نامه 
ردام وا  هدـش و  لزان  هکرابم  ِردـقلا  هلیل  نآ  زا  قطان  نآرق  هدزای  هک  یلاح  رد  دـشابن ، قطان  نآرق  هنوگچ  همطاف  .تسا  قطاـن  نآرق 

.تسا موصعم  ماما  هدزای 

166 ص :

(. تسا هدش  پاچ  اردص  الم  داعم  ءادبم و  هیشاح ي  رد  هیهلا  رهاظم  ، ) هیهلا رهاظم  اردص ، الم  - 1
ص 65. ج 43 ، راونألا ، راحب  - 2
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همالع .تسا  دـنداد  بقل  شردـپ -  ردام  اهیبا -  ُّما  هب  ار  وا  ارهز  همطاف ي  هب  تبحم  تدـش  زا  مالـسا  ربمایپ  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد 
ردـپ و لک ، ِلقع  نوچ  دـنا : هتفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالک  نیا  لیذ  یـسفنا ، ریـسفت  ساسا  رب  زین  یلمآ  هداز  نسح 

هلیقع مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف ي  لیاضف ، راونا و  ِردام  ...دنا و  هتفای  روهظ  نآ  زا  تادوجوم  همه ي  دـشاب و  یم  ردام  لک ، ِسفن 
(1) .تسایبنا متاخ  هک  تسا  يردپ  ردام  وا  سپ  تسا ، هیلک  سفن  رهظم  لماک  روط  هب  تلاسر ، ي 

هک يداعبا  مامت  دنیوگ : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد ي  يدـنلب  قیاقح  حیرـشت  نمـض  زین  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
هخسن ي انعم  مامت  هب  ناسنا  کی  یتوکلم ، نز  کی  وا  دوب ، هدرک  هولج  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رد  تسا  روصتم  ناسنا  کی  يارب 

نز کی  تروص  رد  یتوربج  یهلا  دوجوم  هکلب  تسا ، هدش  رهاظ  ناسنا  تروص  هب  ملاع  رد  هک  تسا  یتوکلم  دوجوم  وا  تیناسنا ،
هولج یتوکلم ، ياه  هولج  تایونعم ، .دوب  یبن  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  تسوا ، رد  ءایبنا  ياه  هصاخ  مامت  هک  ینز  ...تسا  هدـش  رهاظ 

هبترم ي اـت  تعیبـط  هبترم ي  زا  .تسا  عمتجم  دوجوم  نیا  رد  همه  یتوساـن  یکلم و  ياـه  هولج  یتوربـج ، ياـه  هوـلج  یهلا ، ياـه 
(2) .تسا لصاح  یناعم  نیا  لئاسم ، نیا  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص ي  يارب  تیهولا ، رب  يانف  ات  تبیغ ،

ییاه هنومن  دنوادخ  دنسرب و  هلحرم  نآ  هب  دننک  شالت  دیاب  اه  ناسنا  همه ي  هک  تسا  یلماک  ناسنا  مالـسا ، رظن  دروم  ناسنا  يرآ 
ار لماک  ياه  ناسنا  زا 

167 ص :

.648 ص 647 –  هیمطاف ، هملک  یف  هیتمصع  همکح  صف  مکحلا ، صوصف  حرش  یف  ممهلا  دمم  یلمآ ، هداز  نسح  - 1
ص 178. رتفد 12 ، نایبت ، ینیمخ ، ماما  - 2
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تیرشب هب  مالسلا  اهیلع  يربک  هقیدص ي  ترضح  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیـصخش  رد 
یهلا برق  يانخارف  هب  ندـب  يانگنت  زا  دـنناوتب  دوشن و  مگ  دـنبای  تسد  نآ  هب  دـیاب  هک  یلامک  يوس  هب  اه  ناسنا  هار  اـت  داد  ناـشن 

.دندرگ لیان 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »

168 ص :
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم رقابدمحم  راونألاراحب ،

« هیلع هللا  همحر  » ینیلک بوقعی  نبدمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ،

یبرع نب  نیدلا  یحم  مکحلا ، صوصف 

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم هعبرألا ، هیلقعلا  رافسألا  یف  هیلاعتملا  همکحلا 

یخلب دمحم  انالوم  يونعم ، يونثم 

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم بیغلا ، حیتافم 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

ینیمخ ماما  راثآرشن  میظنت و  هسسؤم ي  هیلع ،» هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هشیدنا ي  رد  یسانش  ناسنا 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هیالولاو ، هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هاگدید  زا  داعم 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفسلف ، تاریرقت 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  مکحلا ، صوصفلا  یلع  تاقیلعت 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  نیفراعلا ، هولص  نیکلاسلا و  جارعم  هولصلاّرس 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رحس ، ياعد  حرش 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تاولصلا ، بادآ 

«« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ 

« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  دمح ، هروس ي  ریسفت 
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« هیلع هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هفیحص ي 

169 ص :
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يدزی حابصم  هللا  تیآ  نآرق ، مالسا و  هاگدید  زا  ناسنا 

هیمالسالا تاساردلا  تاراشتنا  هیلع » هللا  همحر  » ییابطابط همالع ي  هیالولا ، هلاسر 

یلیج میرکلادبع  خیش  لیاوالا ، رخاوالا و  هفرعم  یف  لماکلا  ناسنالا 

یناشاک ضیف  یفاولا ،

یجیهال دمحم  زار ، نشلگ  حرش  یف  زاجعالا  حیتافم 

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا  لماک  ناسنا 

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  هکرت ، نبا  دعاوقلا  دیهمت  ریرحت 

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  مکحلا ، صوصف  حرش  یف  ممهلادمم 

يا هشمق  اضر  دمحم  هیالولا ، هلاسر 

هدازرهاط هعبرا ، رافسا  مهن  متشه و  دلج  همجرت ي  رشحلا ، سفنلا و  تفرعم 

یعاجش دمحم  هللا  تیآ  تالاقم ،

یعاجش دمحم  هللا  تیآ  یهلا ، تفالخ  ناسنا و 

« هیلع هللا  همحر  » ینارهط ینیسح  هللا  تیآ  درجم ، حور 

سوواط نب  دیس  لامعألا ، لابقإ 

ینیما همالع ي  ریدغلا ،

یسوط خیش  هبیغلا ، باتک 

یمعفک نیمالا ، دلب 

قودص خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 

، يرهطم یضترم  دیهش  راثآ ، هعومجم 
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« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع ي  مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا 
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« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع ي  همکحلا ، هیادب 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع ي  همکحلا ، هیاهن 

یلازغ دماحوبا  نیدلا ، مولع  ءایحا 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  مالسا ، رد  ناسنا 

یلمآ يداوج  هللا  تیآ  ناسنا ، هب  ناسنا  ریسفت 

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  یباراف ، مکحلا ، صوصف  رب  مکحلا  صوصن 

یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  سفن ، لئاسم  نویع 

« هللا هظفح  » یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  سفن ، تفرعم  رد  هملک  دص 

« هیلع هللا  همحر  » ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت 

يدمآ یمیمت  دحاولا  دبع  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت 

يزیربت یکلم  هللاءاقل ، هلاسر ي 

ینارهط ینیسح  نیسح  هللا  تیآ  ینیع ، یلمع و  دیحوت 

یمزراوخ صوصف  حرش 

یناشاک قازرلا  دبع  صوصف  حرش 

ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  يرصیق ، همدقم ي  حرش 

هعیرشلا حابصم 

يرانف سنألا ، حابصم 

لضفملا دیحوت 

یعاجشدمحم هللا  تیآ  ادخ ، هب  تشگزاب  ای  داعم 

یعاجش دمحم  هللا  تیآ  هلاسر ، جنپ 
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قودص خیش  دیحوتلا ،
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قودص خیش  لاصخلا ،

قودص خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

قودص خیش  رابخألا ، یناعم 

قودص خیش  هیمامإلا ، تاداقتعا 

یملید باوصلا ، یلإ  بولقلا  داشرإ 

یلح دهف  نبا  یعاسلا ، حاجن  یعادلا و  هدع 

یلالهلا سیق  نب  میلس  باتک 

یلمآ ردیح  دیس  رارسألا ، عماج 

یلمآردیح دیس  صوصفلا ، نم  تامدقملا 

يدنوار بطق  حئارجلا ، جئارخلا و 

یلماع رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو 

يزیوح یسورع  یلعلادبع  خیش  نیلقثلارون ، ریسفت 

یناشاک ضیف  نیقیلا ، ملع 

يروباشین لاتف  نیظعتملا ، هریصب  نیظعاولا و  هضور 

یقرب نساحم ،

سواط نب  دیس  لئاسملا ، حاجن  لئاسلا ، حالف 

یسربط جاجتحإلا ،
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

سفن تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تریصب  · 
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ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 

حور ندش  یسدق  لماع  ؛ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 
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یهللا تیقب  ملاع  هب  دورو  لماوع  · 

قح هب  رظن  ياه  هچیرد  انسح ، ءامسا  · 

یخیرات یهاگآدوخ  ینیمخ و  ماما  · 

عیرشت نیوکت و  رد  تماما  ماما و  · 

هکئالم هب  میلعت  ماقم  ماما و  · 

ناهنپ نتشیوخ  · 

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  · 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  یلمع  يرظن و  ینابم  · 

بلق لقع و  لایخ ، بدا  · 

ینید ناسنا  ملاع  · 

ملاع رد  رگوداج  ناطیش و  ّنج و  هاگیاج  · 

مدآ ینیمز  تایح  فده  · 

دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ، · 

نید ندش  يدام  رطخ  · 

ینید ياهرواب  نتفای  تیلعف  یگنوگچ  · 

ندرم رنه  · 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يداش  زار  · 

هعیش ییاز  ندمت  · 

تیبلا لها  يرون  تقیقح  · 

جرف راظتنا  تریصب و  · 
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یتسه دُعب  نیرت  ینطاب  روهظ  طیارش  نامزلارخآ ؛ · 

ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس  · 

تیؤر هچیرد  ناضمر 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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